
เทศบัญญัติตําบล

เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ของ

เทศบาลตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม
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สารบัญ

หนา

สวนท่ี ๑ คําแถลง
รายละเอียดคําแถลง ๔
รายละเอียดประมาณรายรับ ๖
รายละเอียดประมาณรายจาย ๗

สวนท่ี ๒ หลักการและเหตุผล
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบงตามดาน ๙
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบงตามแผนงาน ๑๐
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล ๑๒

สวนท่ี ๓ รายละเอียดประกอบ
รายงานประมาณการรายรับ ๑๘
รางานรายละเอียดประมาณการรายรับ ๒๑
รายละเอียดประมาณการรายจาย ๒๔
แผนงานงบกลาง ๒๔
แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๒๖
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓๘
แผนงานการศึกษา ๔๑
แผนงานสาธารณสุข ๔๖
แผนงานสังคมสงเคราะห ๕๐
แผนงานเคหะและชุมชน ๕๑
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๕๕
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๕๗
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๖๓
แผนงานการเกษตร ๖๔
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สวนที่ ๑

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ของ

เทศบาลตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมคือ

บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารเทศบาลตําบลแมคือ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาลตําบลแมคือ
จึงขอแถลงใหทานประธานสภา และสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังตอไปนี้

๑. สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจายท่ัวไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น ๑๗,๗๖๖,๖๑๙.๓๓.-บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม ๖,๐๘๗,๑๐๘.๔๒.-บาท
๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม ๕,๕๑๑,๓๘๕.๗๓.-บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)
จํานวน ๑    โครงการ รวม ๑๐๘,๘๐๐.- บาท
๑.๑.๕ รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน
จํานวน -   โครงการ รวม - บาท
๑.๑.๖ เงนิกูคงคาง -   บาท
๒. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๕๓
(๑) รายรับจริงท้ังสิ้น ๑๖,๔๐๒,๕๘๙.๒๑.-บาท  ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร ๓๓๒,๕๑๓.๕๕.-บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ๓๘,๔๗๕.๒๙.-บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน ๑๕๗,๐๖๙.๔๗.-บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ๑๑๒,๗๒๐.๐๐.-บาท
หมวดรายไดจากทุน - บาท
หมวดภาษีจัดสรร ๑๑,๑๒๖,๗๓๕.๙๐.-บาท
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๔,๖๓๕,๐๗๕.๐๐.-บาท

(๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค ๕,๐๙๒,๕๔๕.๐๐.-บาท
(๓) รายจายจริง จํานวน ๑๒,๙๒๗,๓๕๕.๕๖.-บาท

งบกลาง ๒,๓๒๑,๕๓๒.๔๐.-บาท
งบบุคลากร ๓,๙๖๐,๖๖๗.๐๐.-บาท
งบดําเนินการ ๔,๓๒๖,๑๓๓.๑๖.-บาท
งบลงทุน ๕๓๑,๑๖๕.๐๐.-บาท
งบรายจายอ่ืน ๖๒๙,๐๕๘.๐๐.-บาท
งบเงินอุดหนุน ๑,๑๕๘,๘๐๐.๐๐.-บาท
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(๔) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค๔,๙๐๙,๗๔๕.๐๐.-บาท
(๕) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี จํานวน ๖๘๘,๔๘๕.๓๘.-บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕

๒.๑ รายรับ

รายรับ รายรับจริง
ป ๒๕๕๓

ประมาณการ
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

รายไดจัดเก็บ
     หมวดภาษีอากร ๓๓๒,๕๑๓.๕๕.- ๓๒๐,๐๐๐..- ๔๒๕,๐๐๐.-
     หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ๓๘,๔๗๕.๒๙.- ๓๙๔,๐๐๐..- ๓๐๖,๐๐๐.-

หมวดรายไดจากทรัพยสิน ๑๕๗,๐๖๙.๔๗.- ๑๙๐,๐๐๐..- ๑๕๐,๐๐๐.-
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย -- --
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ๑๑๒,๗๒๐.๐๐- ๕๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.-
 หมวดรายไดจากทุน -- --

รวมรายไดจัดเก็บ ๖๔๐,๗๗๘.๓๑.- ๙๕๔,๐๐๐.- ๘๘๓,๐๐๐.-
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     หมวดภาษีจัดสรร ๑๑,๑๒๖,๗๓๕.๙๐.- ๙,๙๐๐,๐๐๐.- ๑๒,๓๑๕,๐๐๐.-
รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

๑๑,๑๒๖,๗๓๕.๙๐.- ๙,๙๐๐,๐๐๐.- ๑๒,๓๑๕,๐๐๐.-

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๔,๖๓๕,๐๗๕.๐๐.- ๕,๙๒๐,๐๐๐.- ๖,๐๐๐,๐๐๐.-
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

๔,๖๓๕,๐๗๕.๐๐.- ๕,๙๒๐,๐๐๐.- ๖,๐๐๐,๐๐๐.-

รวมรายรับ ๑๖,๐๔๒,๕๘๙.๒๐.- ๑๖,๗๗๔,๐๐๐.- ๑๙,๑๙๘,๐๐๐.-
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค ๕,๐๙๒,๕๔๕.๐๐.- -- --

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค ๕,๐๙๒,๕๔๕.๐๐.- -- --
รวม ๒๑,๔๙๕,๑๓๔.๒๑.- ๑๖,๗๗๔,๐๐๐.- ๑๙,๑๙๘,๐๐๐.-
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕

๒.๒ รายจายตามงบรายจาย

งบ รายจายจริง
ป ๒๕๕๒

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓

ประมาณการ
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

จายจากงบประมาณ
    งบเงินอุดหนุน ๑,๘๗๔,๒๘๕.๓๕.- ๑,๑๕๘,๘๐๐.๐๐.- ๑,๐๘๕,๔๐๐.๐๐.- ๑,๖๔๐,๔๐๐.-
    งบบุคลากร ๓,๓๒๘,๖๘๗.๐๐.- ๓,๙๖๐,๖๖๗.๐๐.- ๖,๐๓๘,๕๘๐.๐๐.- ๗,๔๙๐,๓๖๐.-
    งบลงทุน ๕๖๓,๔๙๐.๐๐.- ๕๓๑,๑๖๕.๐๐.- ๘๗๔,๓๐๐.๐๐.- ๖๐๖,๖๐๐.-
    งบดําเนนิการ ๔,๘๑๘,๔๐๙.๙๐.- ๔,๓๒๖,๑๓๓.๑๖.- ๕,๘๒๔,๑๒๐.๐๐.- ๗,๘๕๓,๔๓๐.-
    งบรายจายอ่ืน ๒,๐๓๓,๖๕๘.๐๐.- ๖๒๙,๐๕๘.๐๐.- -- ๑๔๐,๐๐๐.-
    งบกลาง ๕๕๙,๔๙๗.๐๐.- ๒,๓๒๑,๕๓๒.๐๐.- ๒,๗๙๗,๓๐๐.๐๐.- ๑,๔๕๓,๙๖๐.-
รวมรายจายจากงบประมาณ ๑๓,๑๗๘,๐๒๗.๒๕.- ๑๒,๙๒๗,๓๕๕.๕๖.- ๑๖,๖๑๙,๗๐๐.๐๐.- ๑๙,๑๘๔,๗๕๐.-
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สวนที่ ๒

เทศบัญญัตติําบล

เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ของ

เทศบาลตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕

ของเทศบาลตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม

------------------------------------
ยอดรวม

ดาน

ก. ดานบริหารท่ัวไป
๑. แผนงานบริหารท่ัวไป ยอดรวม ๘,๓๑๕,๖๗๐.-บาท
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม ๖๖๑,๑๘๐.-บาท
ข. ดานบริการชุมชนและสังคม
๑. แผนงานการศึกษา ยอดรวม ๔,๐๐๙,๖๔๐.-บาท
๒. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม ๖๒๗,๗๐๐.-บาท
๓. แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม ๓๑๐,๐๐๐.-บาท
๔. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม ๒,๓๘๘,๘๐๐.-บาท
๕. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน ยอดรวม ๒๓๙,๐๐๐.-บาท
๖. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม ๗๒๒,๐๐๐.-บาท
ค. ดานการเศรษฐกิจ
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม ๒๗๘,๘๐๐.-บาท
๒. แผนงานการเกษตร ยอดรวม ๑๗๘,๐๐๐.-บาท
ง. ดานงบกลาง
๑. แผนงานงบกลาง ยอดรวม ๑,๔๕๓,๙๖๐.-บาท

รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้น ๑๙,๑๘๔,๗๕๐.-บาท
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เทศบัญญัติตําบล
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ของเทศบาลตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวดัเชียงใหม

----------------------------------

โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๕ จึง
ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแมคือ และโดยความ
เห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมดังตอไปนี้

ขอ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกวา เทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ขอ ๒. เทศบัญญัตินี้ให ใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนตนไป
ขอ ๓. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น

๑๙,๑๘๔,๗๕๐.-บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ขอ ๔. งบประมาณรายจายท่ัวไป

แผนงาน ยอดรวม
ดานบริหารท่ัวไป ๘,๙๗๖,๘๕๐.-
         แผนงานบริหารท่ัวไป ๘,๓๑๕,๖๗๐.-
         แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๖๖๑,๑๘๐.-
ดานบริการชุมชนและสังคม ๘,๒๙๗,๑๔๐.-

แผนงานการศึกษา ๔,๐๐๙,๖๔๐.-
แผนงานสาธารณสุข ๖๒๗,๗๐๐.-
แผนงานสังคมสงเคราะห ๓๑๐,๐๐๐.-
แผนงานเคหะและชุมชน ๒,๓๘๘,๘๐๐.-
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน ๒๓๙,๐๐๐.-
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๗๒๒,๐๐๐.-

ดานการเศรษฐกิจ ๔๕๖,๘๐๐.-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒๗๘,๘๐๐.-

แผนงานการเกษตร ๑๗๘,๐๐๐.-
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ดานงบกลาง ๑,๔๕๓,๙๖๐.-
         แผนงานงบกลาง ๑,๔๕๓,๙๖๐.-

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น ๑๙,๑๘๔,๗๕๐.-

ขอ ๕  ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมคือ  ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไป
ตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศตําบล

ขอ ๖   ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมคือ  มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงนาม)
               (นายอุดม  อ่ินคํา)

                                                             ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลแมคือ

 เห็นชอบ

   ตําแหนง  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม



รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลแมคือ

อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม
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ดานงบกลาง
แผนงานงบกลาง

                    งาน
     งบ

งานงบกลาง
๐๐๔๑๑ รวม

งบกลาง ๑,๔๕๓,๙๖๐.- ๑,๔๕๓,๙๖๐.-
รวม ๑,๔๕๓,๙๖๐.- ๑,๔๕๓,๙๖๐.-



รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลแมคือ

อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม
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ดานการบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

                    งาน
     งบ

งานบริหารทั่วไป
๐๐๑๑๑

งานบริหารงานคลัง
๐๐๑๑๓ รวม

งบบุคลากร ๔,๒๙๙,๘๘๐.- ๑,๐๐๑,๖๔๐.- ๕,๓๐๑,๕๒๐.-
งบดําเนินการ ๒,๔๗๑,๑๐๐.- ๓๗๒,๐๕๐.- ๒,๘๔๓,๑๕๐.-
งบลงทุน ๓๔,๕๐๐.- ๓๔,๕๐๐.- ๖๙,๐๐๐.-
งบรายจายอ่ืนๆ ๔๐,๐๐๐.- - ๔๐,๐๐๐.-
งบเงินอุดหนุน ๖๒,๐๐๐.- - ๖๒,๐๐๐.-

รวม ๖,๙๐๗,๔๘๐.- ๑,๔๐๘,๑๙๐.- ๘,๓๑๕,๖๗๐.-

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                    งาน
   งบ

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

๐๐๑๒๓
รวม

งบบุคลากร ๒๕๖,๖๘๐.- ๒๕๖,๖๘๐.-
งบดําเนินการ ๒๒๔,๕๐๐.- ๒๒๔,๕๐๐.-
งบรายจายอ่ืนๆ ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.-
งบเงินอุดหนุน ๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.-

รวม ๖๖๑,๑๘๐.- ๖๖๑,๑๘๐.-



รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลแมคือ

อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม
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ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

                    งาน
     งบ

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา

๐๐๒๑๑

งานระดับกอนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา
๐๐๒๑๒

งานระดับมัธยม
๐๐๒๑๓

งานศึกษา
ไมกําหนดระดับ

๐๐๒๑๔
รวม

งบบุคลากร ๙๓๖,๒๖๐.- - - - ๙๓๖,๒๖๐.-
งบดําเนินการ ๗๕๔,๐๐๐.- ๑,๓๔๘,๙๘๐.- - ๕๐,๐๐๐.- ๒,๑๕๒,๙๘๐.-
งบลงทุน - - - - -
งบเงินอุดหนุน - ๖๐๘,๔๐๐.- ๓๑๒,๐๐๐.- - ๙๒๐,๔๐๐.-

รวม ๑,๖๙๐,๒๖๐.- ๑,๙๕๗,๓๘๐.- ๓๑๒,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๔,๐๐๙,๖๔๐.-

แผนงานสาธารณสุข

                    งาน
     งบ

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสาธารณสุข

๐๐๒๒๑

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

๐๐๒๒๓
รวม

งบบุคลากร ๑๘๐,๙๐๐.- - ๑๘๐,๙๐๐.-
งบดําเนินการ ๓๐๘,๘๐๐.- - ๓๐๘,๘๐๐.-
งบเงินอุดหนุน - ๑๓๘,๐๐๐.- ๑๓๘,๐๐๐.-

รวม ๔๘๙,๗๐๐.- ๑๓๘,๐๐๐.- ๖๒๗,๗๐๐.-



รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลแมคือ

อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม
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แผนงานสังคมสงเคราะห
                    งาน

     งบ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

๐๐๒๓๒ รวม

งบดําเนินการ ๓๑๐,๐๐๐.- ๓๑๐,๐๐๐.-
รวม ๓๑๐,๐๐๐.- ๓๑๐,๐๐๐.-

แผนงานเคหะและชุมชน

                    งาน
     งบ

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน

๐๐๒๔๑

งานไฟฟาและถนน
๐๐๒๔๒

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

๐๐๒๔๓
รวม

งบบุคลากร ๘๑๕,๐๐๐.- - - ๘๑๕,๐๐๐.-
งบดําเนินการ ๕๖๕,๐๐๐.- - ๗๕๐,๐๐๐.- ๒,๗๒๙,๕๐๐.-
งบลงทุน ๓๔,๕๐๐.- ๒๒๔,๓๐๐.- - ๒๕๘,๘๐๐.-
งบเงินอุดหนุน - - - -

รวม ๑,๔๑๔,๕๐๐.- ๒๒๔,๓๐๐.- ๗๕๐,๐๐๐.- ๒,๓๘๘,๘๐๐.-



รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลแมคือ

อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

                    งาน
     งบ

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
๐๐๒๕๒ รวม

งบดําเนินการ ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.-
งบเงินอุดหนุน ๑๙๙,๐๐๐.- ๑๙๙,๐๐๐.-

รวม ๒๓๙,๐๐๐.- ๒๓๙,๐๐๐.-

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

                    งาน
     งบ

งานกีฬาและนันทนาการ
๐๐๒๖๒

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน
๐๐๒๖๓ รวม

งบดําเนินการ ๒๓๐,๐๐๐.- ๒๕๑,๐๐๐.- ๔๘๑,๐๐๐.-
งบเงินอุดหนุน ๒๕,๐๐๐.- ๒๑๖,๐๐๐.- ๒๔๑,๐๐๐.-

รวม ๒๕๕,๐๐๐.- ๔๖๗,๐๐๐.- ๗๒๒,๐๐๐.-



รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลแมคือ

อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม

I:\เทศบัญญัติ\เทศบัญญัติงบประมาณรายจายป 55.doc -17-

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

                    งาน
     งบ

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
๐๐๓๑๒ รวม

งบลงทุน ๒๗๘,๘๐๐.- ๒๗๘,๘๐๐.-
รวม ๒๗๘,๘๐๐.- ๒๗๘,๘๐๐.-

แผนงานการเกษตร
                    งาน

     งบ
งานสงเสริมการเกษตร

๐๐๓๒๑ รวม

งบดําเนินการ ๑๗๘,๐๐๐.- ๑๗๘,๐๐๐.-
รวม ๑๗๘,๐๐๐.- ๑๗๘,๐๐๐.-
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เทศบาลตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

รายรับจริง ประมาณการ

รายการ ป ๒๕๕๑ ป๒๕๕๒ ป๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔
ณ ๓๑ ก.ค.๕๔

ป ๒๕๕๔ ยอด
ตาง
(%)

ป ๒๕๕๕

หมวดภาษีอากร
ภาษีบํารุงทองท ี่ ๒๒,๘๐๐.๙๑.- ๒๖,๑๕๖.๐๓.- ๓๑,๓๐.๕๕- ๔๐,๖๖๓.๕๕.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.-
ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ ๑๕๖,๓๔๑.-- ๒๑๙,๗๗๙.- ๒๖๘,๗๕๘.- ๓๒๖,๔๐๘.๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐.- ๓๒๐,๐๐๐.-
ภาษีปาย ๓๒,๔๐๘.- ๓๓,๙๔๗.- ๓๒,๔๕๔.- ๖๕,๔๓๒.- ๓๐,๐๐๐.- ๖๕,๐๐๐.-

รวมหมวดภาษีอากร ๒๑๑,๕๔๙.๙๑.- ๒๗๙,๘๘๒.๐๓.- ๓๓๒,
๕๑๓.๕๕.- ๔๓๒,๕๐๓.๕๕.- ๓๒๐,๐๐๐.- ๔๒๕,๐๐๐.-

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา -- -- -- ๑๐๖.๗๐.- ๖,๐๐๐.- --
คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน -- -- -- ๔๒๐.- - ๕๐๐.-
คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร ๘,๕๑๑.- ๓,๑๗๙.- ๙,๗๘๐.- ๗,๖๔๓.- ๑๕,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.-
คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย -- -- -- ๒๑๘,๔๑๐.- ๓๒๐,๐๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐.-
คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

-- -- -- ๕๐๐.- -- ๕๐๐.-

คาธรรมเนียมปดประกาศ ๓๕๐.- ๓๗๐.- ๔๐๐.- ๙๐๐.- -- ๑,๐๐๐.-
คาธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย -- -- -- ๑,๑๗๐.- -- ๒,๐๐๐.-
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ๔,๑๔๐.- ๔๐.- ๘,๐๙๐.- ๖,๑๘๖.๗๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.-
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก ๖,๒๐๐.- ๔,๒๐๐.- ๒,๕๐๐.- ๔,๔๗๕.- ๒,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.-
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและเทศบัญญัติทองถิ่น -- -- -- -- ๒,๐๐๐.- ๑,๐๐๐.-
คาปรับการผิดสัญญา ๗,๔๙๕.- -- -- -- ๕,๕๐๐.- --
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เทศบาลตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

รายรับจริง ประมาณการ

รายการ ป ๒๕๕๑ ป๒๕๕๒ ป๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔
ณ ๓๑ ก.ค.๕๔

ป ๒๕๕๔ ยอด
ตาง
(%)

ป ๒๕๕๕

คาปรับอ่ืนๆ -- ๑,๕๒๓.- -- ๔๐๐.- -- ๑,๐๐๐.-
คาใบอนุญาตใหตัง้ตลาดเอกชน -- -- -- ๒,๐๐๐.- ๑,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.-
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการ
อันตรายตอสุขภาพ

๗,๓๕๐.- ๔,๓๕๐.- ๑๕,๕๐๐.- ๑๗,๕๖๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.-

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาํหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซ่ึงมีพ้ืนที่เกิน ๒๐๐
ตารางเมตร

-- -- -- ๗,๖๐๐.- ๑,๕๐๐.- ๗,๕๐๐.-

คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคมุอาคาร ๑,๓๒๐.- ๙๑๐.- ๑,๒๖๐.- ๑,๑๐๐.- ๑,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.-
คาใบอนุญาตอ่ืนๆ ๖๑๒.๘๒.- ๗,๓๑๓.๖๘.- ๙๔๕.๒๙.- ๓,๑๓๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑,๕๐๐.-

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ๓๕,๙๗๘.๘๒.- ๒๑,๘๘๕.๖๘.- ๓๘,๔๗๕.๒๙.- ๒๖๘,๙๐๔.๗๐.- ๓๙๔,๐๐๐.- ๓๐๖,๐๐๐.-
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
ดอกเบี้ย ๒๓๘,๗๔๔.๗๖.- ๑๒๗,๘๐๙.๘๒.- ๑๕๗,๐๖๙.๔๗.- ๘๗,๒๘๘.๘๘.- ๑๘๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.-

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน ๒๓๘,๗๔๔.๗๖.- ๑๒๗,๘๐๙.๘๒.- ๑๕๗,๐๖๙.๔๗.- ๘๗,๒๘๘.๘๘.- ๑๘๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.-
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลน ๑๑๒,๐๐๐.- ๑๓,๔๐๐.- ๓๗,๖๐๐.- ๔๐๐.- ๒๘,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.-
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร -- -- -- -- ๒,๐๐๐.- --
เงินท่ีมีผูอุทิศให ๓,๘๗๗.- ๓,๐๐๐.- -- -- -- --
รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ๔๐๐.- ๑๓,๙๙๖.- ๗๕,๑๒๐.- ๑,๔๖๐.- ๒๐,๐๐๐.- --

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ๑๑๖,๒๗๗.- ๓๐,๓๙๖.- ๑๑๒,๗๒๐.- ๑,๘๖๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.-
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เทศบาลตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
รายรับจริง ประมาณการ

รายการ ป ๒๕๕๑ ป๒๕๕๒ ป๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔
ณ ๓๑ ก.ค.๕๔

ป ๒๕๕๔ ยอด
ตาง
(%)

ป ๒๕๕๕

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลคาเพ่ิมตามพ.ร.บ.กําหนดแผนฯ ๓,๘๓๙,๐๗๗.๑๙.- ๔,๐๕๑,๖๔๕.๓๖.- ๕,๔๒๔,๔๑๔.๒๓.- ๓,๙๑๔,๙๒๗.๐๔.- ๓,๙๕๐,๐๐๐.- ๕,๖๐๐,๐๐๐.-
ภาษีมูลคาเพ่ิม ๑ ใน ๙ ๑,๕๙๒,๖๘๘.๓๐.- ๑,๓๐๕,๑๐๖.๘๘.- ๑,๖๓๔,๘๔๔.๓๕.- ๑,๓๐๖,๒๒๒.- ๑,๙๐๐๐,๐๐๐.- ๑,๘๐๐,๐๐๐.-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๑๐๘,๐๘๐.๔๘.- ๑๖,๙๙๓.๑๒.- ๑๓,๐๑๓.๓๓.- ๑๔๒,๒๙๒.๑๖.- ๑๕๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.-
ภาษีสุรา ๕๗๑,๙๕๙.๓๘.- ๖๒๕,๑๕๖.๐๘.- ๗๑๘,๗๘๓.๙๔.- ๖๑๙,๔๕๙.๐๖.- ๘๐๐,๐๐๐.- ๘๐๐,๐๐๐.-
ภาษีสรรพสามิต ๑,๑๐๔,๑๗๖.๐๙.- ๑,๒๒๕,๙๘๙.๕๙.- ๑,๙๔๖,๗๒๗.๖๑.- ๑,๕๕๖,๓๗๑.๘๖.- ๑,๗๐๐,๐๐๐.- ๑,๙๐๐,๐๐๐.-
คาภาคหลวงแร ๗,๒๘๖.๙๙.- ๒๐,๗๔๘.๗๔.- ๒๙,๗๔๔.๗๘.- ๓๖,๕๗๔.๕๒.- ๒๐,๐๐๐.- ๓๕,๐๐๐.-
คาภาคหลวงปโตรเลียม ๓๒,๗๔๗.๑๕.- ๓๕,๙๘๕.๑๒.- ๓๕,๙๖๗.๖๖.- ๓๑,๕๔๓.๕๘.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.-
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน

๑,๒๖๕,๒๔๒.- ๘๓๖,๒๕๖.- ๑,๓๒๓,๒๔๐.- ๑,๑๖๓,๐๗๔.- ๑,๓๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.-

ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ -- -- -- -- ๕๐,๐๐๐.- --
รวมหมวดภาษีจัดสรร ๘,๕๒๑,๒๕๗.๕๘.- ๘,๑๑๗,๘๘๐.๘๙.- ๑๑,๑๒๖,๗๓๕.๙๐.- ๘,๗๗๐,๔๖๔.๒๒.- ๙,๙๐๐,๐๐๐.- ๑๒,๓๑๕,๐๐๐.-

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา

๕,๗๘๗,๒๙๗.๔๐.- ๕,๘๖๐,๐๖๓.๘๐.- ๔,๖๓๕,๐๗๕.- ๔,๗๓๓,๐๓๘.- ๕,๙๒๐,๐๐๐.- ๖,๐๐๐,๐๐๐.-

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๕,๗๘๗,๒๙๗.๔๐.- ๕,๘๖๐,๐๖๓.๘๐.- ๔,๖๓๕,๐๗๕.- ๔,๗๓๓,๐๓๘.- ๕,๙๒๐,๐๐๐.- ๖,๐๐๐,๐๐๐.-
รวมทุกหมวด ๑๔,๙๑๑,๑๐๕.๔๗.- ๑๔,๔๓๗,๙๑๘.๒๒.- ๑๖,๔๐๒,๕๘๙.๒๑.- ๑๔,๒๙๒,๙๙๖.๐๕.- ๑๖,๗๗๔,๐๐๐.- ๑๙,๑๙๘,๐๐๐.-

เงินอุดหนุนท่ีระบุวัตถุประสงค ๒,๘๘๒,๑๗๕.- ๒,๗๐๓,๐๙๐.- ๕,๐๙๒,๕๔๕.- ๔,๘๓๘,๙๘๐.- -- - --
รวมทัง้สิ้น ๑๗,๗๙๓,๒๘๐.๔๗.- ๑๗,๑๔๑,๐๐๘.๒๒.- ๒๑,๔๙๕,๑๓๔.๒๑.- ๑๙,๑๓๑,๙๗๖.๐๕ ๑๖,๗๗๔,๐๐๐.- ๑๙,๑๙๘,๐๐๐.-
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เทศบาลตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๑๙,๑๙๘,๐๐๐.-บาท แยกเปน

รายไดจัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม ๔๒๕,๐๐๐.-บาท
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน ๓๒๐,๐๐๐.-บาท
ประมาณการไวเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณท่ีผานมาโดยถือเกณฑการจัดเก็บรายไดจรงิของปงบประมาณ ๒๕๕๓ และตามจํานวน

ผูอยูในขายชําระภาษีเปนเกณฑในการคํานวณตั้งรับ
ภาษีบํารุงทองท่ี จํานวน ๔๐,๐๐๐.-บาท
ประมาณการไวเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณท่ีผานมาโดยถือเกณฑการจัดเก็บรายไดจรงิของปงบประมาณ ๒๕๕๓ และตามจํานวน

ผูอยูในขายชําระภาษีเปนเกณฑในการคํานวณตั้งรับ
ภาษีปาย จํานวน ๖๕,๐๐๐.-บาท
ประมาณการไวเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการจัดเก็บไดจรงิของปงบประมาณ ๒๕๕๓ และตามจํานวนผู

อยูในขายเสียภาษีเปนเกณฑในการคํานวณโดยจะมีจํานวนปายลดลง

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม ๓๐๖,๐๐๐.-บาท
คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน ๕๐๐.-บาท
ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการไดรับจรงิของปงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเปนเกณฑในการ

คํานวณ
คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการไดรับจรงิของปงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเปนเกณฑในการ

คํานวณ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจดีข้ึนคาดวาจะมีคนกอสรางอาคารมากข้ึน
คาธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท
ประมาณการลดลงจากปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการไดรับจรงิของปงบประมาณ ๒๕๕๔ มาเปนเกณฑในการ

คํานวณ เน่ืองจากมีการเริม่เก็บขยะของเทศบาลตําบล
คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนายอาหาร
หรือสะสมอาหาร จํานวน ๕๐๐.-บาท
ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการไดรับจรงิของปงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเปนเกณฑในการ

คํานวณ
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดต้ังแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน ๑,๐๐๐.-บาท
ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการไดรับจรงิของปงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเปนเกณฑในการ

คํานวณ
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย จํานวน ๒,๐๐๐.-บาท
ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการไดรับจรงิของปงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเปนเกณฑในการ

คํานวณ
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ จํานวน ๒,๐๐๐.-บาท
ประมาณการลดลงจากปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการไดรับจรงิของปงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเปนเกณฑในการ

คํานวณ
คาปรับผูกระทําผิดกฎจราจรทางบก จํานวน ๕,๐๐๐.-บาท
ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการไดรับจรงิของปงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเปนเกณฑในการ

คํานวณ
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน จํานวน ๑,๐๐๐.-บาท
ประมาณการลดลงจากปงบประมาณท่ีผานมา เน่ืองจากไดมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงและมีมาตรการติดตามในการจับกุม

ผูกระทําผิดเทศบัญญตัทิองถ่ินมากข้ึน
คาปรับอ่ืนๆ จํานวน ๑,๐๐๐.-บาท
ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการไดรับจรงิของปงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเปนเกณฑในการ

คํานวณ
คาใบอนุญาตใหต้ังตลาดเอกชน จํานวน ๒,๐๐๐.-บาท
ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการไดรับจรงิของปงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเปนเกณฑในการ

คํานวณ
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการอันตรายตอสุขภาพ จํานวน ๒๐,๐๐๐.-บาท
ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการไดรับจริงของปงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเปนเกณฑในการคํานวณ
คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว
หรือพื้นท่ีใดซึ่งมีพื้นท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร จํานวน ๗,๕๐๐.-บาท
ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการไดรับจรงิของปงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเปนเกณฑในการ

คํานวณ
คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน ๒,๐๐๐.-บาท
ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการไดรับจรงิของปงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเปนเกณฑในการ

คํานวณ
คาใบอนุญาตอ่ืนๆ จํานวน ๑,๕๐๐.-บาท
ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการไดรับจริงของปงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเปนเกณฑในการคํานวณ

และไดมีการบังคับใชเทศบญัญตัทิองถ่ินเพ่ิมข้ึนในการเก็บคาธรรมเนียมอนุญาตตางๆ เชนการขุดดินและถมดิน เปนตน
หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม ๑๕๐,๐๐๐.-บาท

ดอกเบี้ย จํานวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท
ประมาณการลดลงจากปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการจดัเก็บรายไดจริงของปงบประมาณ ๒๕๕๓ เปนเกณฑในการ

คํานวณ
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม ๒,๐๐๐.-บาท

คาขายแบบแปลน จํานวน ๒,๐๐๐.-บาท
ประมาณการลดลงจากปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการจดัเก็บรายไดจริงของปงบประมาณ ๒๕๕๓ เปนเกณฑในการ

คํานวณ
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รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม ๑๒,๓๑๕,๐๐๐.-บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตามพ.ร.บ.กําหนดแผนฯ จํานวน ๕,๖๐๐,๐๐๐.-บาท
ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการจดัสรรท่ีไดรับจริงของปงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเปนเกณฑใน

การคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่ม ๑ ใน ๙ จํานวน ๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาท
ประมาณการลดลงจากปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการจัดสรรท่ีไดรับจรงิของปงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเปนเกณฑใน

การคํานวณ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท
ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการจัดสรรท่ีไดรับจรงิของปงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเปนเกณฑในการ

คํานวณ
ภาษีสุรา จํานวน ๘๐๐,๐๐๐.-บาท
ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการจัดสรรท่ีไดรับจรงิของปงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเปนเกณฑในการ

คํานวณ
ภาษีสรรพสามิต จํานวน ๑,๙๐๐,๐๐๐.-บาท
ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการจดัสรรท่ีไดรับจริงของปงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเปนเกณฑใน

การคํานวณ
คาภาคหลวงแร จํานวน ๓๕,๐๐๐.-บาท
ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการจดัสรรท่ีไดรับจริงของปงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเปนเกณฑใน

การคํานวณ
คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน ๓๐,๐๐๐.-บาท
ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการจัดสรรท่ีไดรับจรงิของปงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเปนเกณฑในการ

คํานวณ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเกณฑการจดัสรรท่ีไดรับจริงของปงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเปนเกณฑใน

การคํานวณ
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม ๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
และภารกิจถายโอนเลือกทํา
ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณท่ีผานมา โดยถือเอาเกณฑท่ีไดรบัจัดสรรเงินอุดหนุนจรงิในปงบประมาณ ๒๕๕๓ เปน

เกณฑในการคํานวณ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๗๒ ลงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน
๒๕๕๔  ประกอบกับเทศบาลตําบลแมคือไดยกฐานะมาจากองคการบริหารเทศบาลแมคือ เมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕

เทศบาลตําบลแมคือ
อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายจายรวมทั้งส้ิน ๑๙,๑๘๔,๗๕๐.-บาท  แยกเปน

งานงบกลาง รวม ๑,๔๕๓,๙๖๐.-บาท
งบกลาง รวม ๑,๑๙๐,๐๐๐.-บาท

ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต้ังไว ๑๘๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมใหกับพนักงานจางของเทศบาลในอัตรารอยละ ๑๐ จํานวน ๑๒ เดือน   ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนา
ตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท เบ้ียยังชีพผูปวยโรคเอดส ต้ังไว ๙๐,๐๐๐.-บาท เพื่อเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  จํานวน
๑๕ คน จาก ๖ หมูบานท่ีผานการคัดเลือกจากประชาคมทองถ่ิน   และไดรับการวินิจฉัยจากแพทยและรับรองวาเปนผู
ติดเช้ือ   ท่ีเปนคนยากจนถูกทอดท้ิงและไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได คนละ ๕๐๐.-/คน/เดือน/จํานวน ๑๒
เดือน  ชวงเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคอื
ประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๑๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทางการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตของประชาชน)

ประภท เงินสํารองจาย    ต้ังไว ๗๐๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายในรายจายท่ีต้ังไวเพื่อใชกรณีท่ีจําเปน
เรงดวนและในกรณีฉุกเฉินท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนาและไมไดต้ังงบประมาณไว หรือตามหนังสือส่ังการ
นโยบายจังหวัด อําเภอหรือตามความจําเปนและเหมาะสม  ตามความเห็นผูบริหารเทศบาลแมคือ  ต้ังจายจากเงิน
รายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ – ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีดี)

ประเภท รายจายตามขอผูกพัน ต้ังไว ๒๒๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปน
(๑) คาสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลแมคือ  ต้ังไว ๑๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อสมทบ

การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ี (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลแมคือ)
ในอัตราไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๑๙๙ ลงวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๑๓ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน : แนวทาง
การพัฒนาดานคณุภาพชีวิตของประชาชน)

(๒) คาเงินชวยการศึกษา ต้ังไว ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการศึกษาตอ ระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโทของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมคือ , ผูบริหารเทศบาลตําบลแมคือและผูชวยฯ , เด็ก
นักเรียน นักศึกษาและผูดอยโอกาสท่ีมีภูมิลําเนาอยูในตําบลแมคือและมีฐานะยากจน และพนักงานเทศบาล พนักงาน
จางและลูกจางของเทศบาลตําบลแมคือ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจัดการท่ีด)ี

แผนงานงบกลาง
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บําเหน็จ/บํานาญ รวม ๒๖๓,๙๖๐.-บาท
ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) ต้ังไว ๒๖๓,๙๖๐.-บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) ในอัตรารอยละสองของประมาณการ
รายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา
๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี
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งานบริหารทั่วไป รวม ๖,๙๐๗,๔๘๐.-บาท
งบบุคลากร รวม ๔,๒๙๙,๘๘๐.-บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม ๒,๒๒๗,๒๐๐.-บาท
ประเภท เงินเดือนนายกและรองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังไว ๕๗๙,๖๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๑ ราย อัตราเดือนละ ๒๓,๐๐๐.-บาท

รวมเปนเงิน ๒๗๖,๐๐๐.-บาท และรองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๒ ราย อัตราเดือนละ ๑๒,๖๕๐.-บาท
เปนเงิน ๓๐๓,๖๐๐.-บาท ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังไว
๑๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๑ ราย อัตรา
เดือนละ ๔,๐๐๐.-บาท เปนเงิน ๔๘,๐๐๐.-บาท และรองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๒ รายอัตราเดือน
ละ ๓,๐๐๐.-บาท เปนเงิน ๗๒,๐๐๐.-บาท ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธ
ศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจดัการท่ีด)ี

ประเภท เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังไว ๑๒๐,๐๐๐.-
บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๑ ราย อัตราเดือนละ ๔,๐๐๐.-
บาท เปนเงิน ๔๘,๐๐๐.-บาท และรองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๒ ราย อัตราเดือนละ ๓,๐๐๐.-บาท
เปนเงิน ๗๒,๐๐๐.-บาท  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตาํบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบรหิาร
จัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา ต้ังไว ๑๖๕,๖๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงิน
คาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๑ ราย อัตราเดือนละ ๘,๐๕๐.-บาท
เปนเงิน ๙๖,๖๐๐.-บาท และเงินคาตอบแทนรายเดือนของท่ีปรึกษานายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๑ ราย
อัตราเดือนละ ๕,๗๕๐.-บาท เปนเงิน ๖๙,๐๐๐.-บาท ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา
๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังไว ๑,๒๔๒,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก

- ประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อัตราเดือนละ ๑๒,๖๕๐.-บาท เปนเงิน ๑๕๑,๘๐๐.-บาท
- รองประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อัตราเดือนละ ๑๐,๓๕๐.-บาท เปนเงิน ๑๒๔,๒๐๐.-บาท
- สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน ๑๐ ราย      อัตราเดือนละ ๘,๐๕๐.-บาท เปนเงิน

๙๖๖,๐๐๐.-บาท ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจดัการท่ีดี :
แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม ๒,๐๗๒,๖๘๐.-บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว ๑,๒๖๒,๖๘๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงาน

เทศบาล ใน ตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบล หัวหนาสํานักปลัด เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการเกษตร นิติกร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป และบุคลากร จํานวน ๘ อัตรา  พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ประจําป ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทาง
การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ต้ังไว ๑๐๕,๙๖๐.-บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล ต้ังจาย
จากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีดี)

ประเภท เงินประจําตําแหนง ต้ังไว ๔๒,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
(ปลัดเทศบาล ระดับ ๗) ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐.-บาท จํานวน ๑๒ เดือน ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคอื
ประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจดัการท่ีด)ี

ประเภท คาจางพนักงานจาง  ต้ังไว ๕๒๕,๗๒๐.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางใน
หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานชุมชน ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ
พนักงานขับรถยนต จํานวน ๓ อัตรา  พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง เจาหนาท่ีพิมพเอกสาร แมบาน คนงานท่ัวไป
จํานวน ๔  อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจดัการท่ีดี :
แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง  ต้ังไว ๑๓๖,๓๒๐.-บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครอง
ชีพช่ัวคราวของพนักงานจางในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล จํานวน ๗ อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนา
ตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

งบดําเนินการ รวม ๒,๔๗๑,๑๐๐ -บาท
คาตอบแทน รวม ๒๗๒,๒๐๐.-บาท

ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังไว
๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการใหเทศบาลตําบล เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย , เงินรางวัล , เงินตอบแทนนําจับผูกระทําผิดเทศบัญญัติตําบล , เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว ,
และเงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานความเจ็บปวยนอกเวลาราชการ เปนตน ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือ
ประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจดัการท่ีด)ี

ประเภท เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) ต้ังไว ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานเทศบาลของสํานัก
ปลัดเทศบาล เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ประจําป ๒๕๕๕  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป
๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

ประเภท คาเบ้ียประชุม ต้ังไว ๓๐,๐๐๐.-บาท เพือ่จายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการ
ตามท่ีระเบียบกําหนด ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจดัการท่ีดี)

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล ต้ัง
จายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการท่ีด)ี
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ประเภท คาเชาบาน ต้ังไว ๕๒,๒๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตําบลใน
หนวยงานสํานักปลัดเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกไดตามท่ีระเบียบกําหนด ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตาํบลแมคือประจําป
๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรใหแกพนักงานเทศบาล และนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกไดตามท่ี
ระเบียบกํานด  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี :
แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ต้ังไว ๔๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาล และนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พรอมท้ังบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการท่ีดี
: แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจัดการท่ีด)ี

คาใชสอย รวม ๑,๕๕๘,๙๐๐.-บาท
ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ต้ังไว ๕๐๘,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน
- คาตักส่ิงปฏิกูล จํานวน ๕,๐๐๐.-บาท
- คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ และวารสารตาง ๆ จํานวน ๑๕,๐๐๐.-บาท
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบยีนตางๆ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
- คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
- คาจางเหมาบริการแรงงาน จํานวน ๒๘๘,๐๐๐.-บาท
โดยทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจายได ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕

หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี
ประเภท รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังไว ๔๐,๐๐๐.-บาท
(๑) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาอาหาร

คาเครื่องด่ืม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายท่ีเก่ียวเน่ืองในการเล้ียงรับรองรวมท้ังคาบริการและคาใชจายอ่ืน ใน
การตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเย่ียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ตามหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘  ต้ังจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

(๒) คาเล้ียงรับรองในการประชุม ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องด่ืมตางๆ
เครื่องใชในการเล้ียงรับรองและคาบริการอ่ืนๆ ในการประชุมสภาทองถ่ิน หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีไดรับ
แตงต้ังตามกฎหมาย รวมถึงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของซึ่งเขารวมประชุมตามหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท
๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา
๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ต้ังไว
๙๖๐,๙๐๐.-บาท เพื่อจายเปน

(๑) คาของขวัญ  ของรางวัล หรือเงินรางวัล ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาของขวัญ ของ
รางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีความจําเปนและความเหมาะสม ต้ังจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี
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(๒) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว ๔๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน คาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ
คาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจาง ผูบริหาร
ผูชวยผูบริหาร และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในหนวยงานสํานักงานปลัด ต้ังจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

(๓) คาใชจายในการเลือกต้ัง ต้ังไว ๕๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายท่ีเก่ียวของในการจัดการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน รวมท้ังการเลือกต้ังซอมดวย ในหนวยงานสํานักงานปลัด ต้ังจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตาํบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีดี)

(๔) คาพวงมาลัย  ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา  ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน
คาจัดซื้อหรือจางทําพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลาสําหรับพิธีการวันสําคัญตาง ๆ ตามวาระและ
โอกาสท่ีจําเปน  และมีความสําคัญ ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการ
บริหารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี)

(๕) คาใชจายตามโครงการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐานตําบลแมคือ (จปฐ.) ประจําป ๒๕๕๕
ต้ังไว ๓๕,๙๐๐.-บาท เพื่อจายเปน

-  คาอาหารและอาหารวาง จํานวน ๗๐.-บาท/คน/วัน/ ๓๐ คน      จํานวน ๒,๑๐๐.-บาท
-  คาตอบแทนวิทยากรบรรยายและปฏิบัติ จํานวน ๑,๕๐๐.-บาท
-  คาวัสดุฝกอบรม จํานวน ๘๐๐.-บาท
- คาตอบแทนการจัดเก็บขอมูลจปฐ. จํานวน ๒๑,๐๐๐.-บาท

                          จํานวน ๒,๑๐๐ ครัวเรือนๆละ ๑๐.-บาท
- คาตอบแทนการบันทึกขอมูลเขาระบบคอมพิวเตอร   จํานวน ๑๐,๕๐๐.-บาท

               จํานวน ๒,๑๐๐ ครัวเรือนๆละ ๕.-บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจายได ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา

๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี
(๖) คาใชจายตามโครงการฝกอบรมพนักงานเทศบาลตําบลแมคือดานจริยธรรมประจําป ๒๕๕๕

ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน
-  คาอาหารและอาหารวาง จํานวน ๘๐.-บาท/คน/ ๑วัน/ ๓๐ คน     จํานวน ๒,๔๐๐.-บาท
-  คาตอบแทนวิทยากรบรรยายและปฏิบัติ           จํานวน ๔,๘๐๐.-บาท
-  คาจางเหมายานพาหนะเหมาจาย           จํานวน ๕,๐๐๐.-บาท
-  คาเชาท่ีพักเหมาจาย จํานวน ๑ คืน           จํานวน ๕,๐๐๐.-บาท
-  คาวัสดุฝกอบรม           จํานวน ๒,๘๐๐.-บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจายได  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา

๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี
(๗) คาใชจายตามโครงการฝกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน และขาราชการ

สวนทองถ่ิน ประจําป ๒๕๕๕ ต้ังไว ๓๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน
-  คาอาหารและอาหารวาง จํานวน ๙๐.-บาท/คน/วัน/ ๕๐ คน        จํานวน ๔,๕๐๐.-บาท
-  คาตอบแทนวิทยากรบรรยายและปฏิบัติ           จํานวน ๗,๒๐๐.-บาท
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-  คาจางเหมายานพาหนะเหมาจาย           จํานวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท
-  คาเชาท่ีพักเหมาจาย           จํานวน ๗๐,๐๐๐.-บาท
-  คาวัสดุฝกอบรม           จํานวน ๒๘,๓๐๐.-บาท
- คาเบี้ยเล้ียงเดินทางไปราชการ ๔ วัน            จํานวน ๔๐,๐๐๐.-บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจายได ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕

หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี
(๘) คาใชจายตามโครงการเทศบาลเคล่ือนที่ประจําป ๒๕๕๕ ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน

คาใชจายในการจัดสถานท่ีรับฟงความคิดเห็นชาวบาน จํานวน ๖ หมูบาน และคาวัสดุ/เอกสารตางๆในการออกหนวย
ประชาสัมพันธ จัดทําแผนพัฒนาตําบลและออกบริการประชาชนของเทศบาลตําบลแมคือ ต้ังจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

(๙) คาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๕ ต้ังไว ๑๕,๐๐๐.-บาท เพื่อ
จายเปนคาใชจายดังน้ี

๙.๑ คาวัสดุอุปกรณในการจัดงาน จํานวน ๓,๐๐๐.-บาท
๙.๒ คาเงินรางวัลผูประกวดกิจกรรมวันแม จํานวน ๕,๐๐๐.-บาท
๙.๓ คาจัดทําใบประกาศ/โลเกียรติคุณแมดีเดนจํานวน ๖ คน จํานวน ๑,๕๐๐.-บาท
๙.๔ คาจางเหมาทําอาหาร (ชวงเชา) จํานวน ๓,๐๐๐.-บาท
๙.๕ คาจัดทําใบประกาศและพรอมกรอบบุคคลดีเดน จํานวน ๑๐ รายจํานวน ๒,๕๐๐.-บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจายได ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา

๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี
(๑๐) คาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๔ ต้ังไว ๓๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายดังน้ี
๑๐.๑ คาจางเหมาทําอาหารและอาหารวาง จํานวน ๗,๐๐๐.-บาท
๑๐.๒ คาวัสดุอุปกรณในการจัดงาน จํานวน ๕,๐๐๐.-บาท
๑๐.๓ คาเงินรางวัลผูประกวดกิจกรรมวันพอ จํานวน ๔,๐๐๐.-บาท
๑๐.๔ คาจัดทําใบประกาศ/โลเกียรติคุณพอดีเดนจํานวน ๖ คน จํานวน ๘,๐๐๐.-บาท
๑๐.๕ คาจัดทําใบประกาศและพรอมกรอบบุคคลดีเดน จํานวน ๑๐ ราย  จํานวน ๓,๐๐๐.-บาท
๑๐.๖ คาตอบแทนการแสดงประกอบกิจกรรมวันพอ จํานวน ๓,๐๐๐.-บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจายได ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา

๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี
(๑๑) คาใชจายตามโครงการลดโลกรอนประหยัดพลังงานเพื่อชุมชนตําบลแมคือ ประจําป ๒๕๕๕

ต้ังไว ๔๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  คาจัดทําเอกสารเผยแพร คาปาย
ประชาสัมพันธ คาตอบแทนผูเขารวมโครงการ เงินรางวัลผูผานเกณฑประหยัดพลังงานไฟฟาและประปา เปนตน ทุก
รายการสามารถถัวเฉล่ียจายได ต้ังจายจากเงินรายได จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน
๒๐๐,๐๐๐.-บาท (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๑๔ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการท่ีด)ี



I:\เทศบัญญัติ\เทศบัญญัติงบประมาณรายจายป 55.doc -๓๑-

(๑๒) คาใชจายตามโครงการหนาบานนามองตําบลแมคือ ประจําป ๒๕๕๕ ต้ังไว ๓๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  คาจัดทําเอกสารเผยแพร คาปายประชาสัมพันธ คาตอบแทนผูเขารวม
โครงการ เงินรางวัลผูผานเกณฑ เปนตน ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจายได ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนา
ตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม ต้ังไว ๕๐,๐๐๐.-บาท
- คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ  เชน  รถจักรยานยนต, รถยนต, เครื่องพิมพดีด, คอมพิวเตอร,
โทรทัศน  ตู  โตะ ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินทรัพยสินอ่ืน เชน วัสดุตาง ๆ

            ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี :
แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี

คาวัสดุ รวม ๓๗๐,๐๐๐.-บาท
ประเภท คาวัสดุสํานักงาน ต้ังไว ๗๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน
(๑) คาวัสดุสํานักงาน ต้ังไว ๕๐,๐๐๐ บาท   เพื่อจายเปนจัดซื้อส่ิงของเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ ใน

หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล เชน กระดาษ แฟม  ปากกา ดินสอ  เทป  ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบล
แมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจัดการท่ีด)ี

(๒) คาน้ําด่ืม   ต้ังไว ๑๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อนํ้าด่ืม จายจากเงินรายได (แผนพัฒนา
ตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

(๓) คาบอกรับวารสาร  ต้ังไว ๑๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจายเปนคารับวารสารของสํานักงานเทศบาล เชน
หนังสือพิมพ , วารสารอ่ืน ๆ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการ
บริหารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี)

ประเภท คาวัสดุงานบานงานครัว ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ
เชน แปรง  ไมกวาด สบู  ผงซักฟอก แกวนํ้าจานรอง ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕
หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี

ประเภท คาวัสดุยานพาหนะและขนสง ต้ังไว ๕๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อส่ิงของ เชน
แบตเตอรี่ , ยางนอก , ยางใน , ตลับลูกปน , หัวเทียน , นํ้ามันเบรก  ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคอื
ประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจดัการท่ีด)ี

ประเภท คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ต้ังไว ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อนํ้ามันเบนซิน
นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันกาด แกสหุงตม ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคอืประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยทุธ
ศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจดัการท่ีด)ี

ประเภท คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกระดาษ
โปสเตอร ปายโฆษณาประชาสัมพันธไวนิล ฟลม และสีพูกัน แถบบันทึกภาพและเสียงตางๆ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแผนหรือจานบันทึก
ขอมูล (Diskette) หมึกพิมพและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป
๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี
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คาสาธารณูปโภค รวม ๒๗๐,๐๐๐.-บาท
ประเภท คาไฟฟา ต้ังไว ๑๖๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับสํานักงานเทศบาล และ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมคือ และกิจการอ่ืนท่ีเปนของเทศบาลตําบลแมคือ   ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนา
ตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท คาโทรศัพท ต้ังไว ๔๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับสํานักงานเทศบาล คา
โทรศัพทเคล่ือนท่ีของเทศบาล ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบรหิาร
จัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท คาน้ําประปา ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาใชนํ้าประปาสําหรับสํานักงาน
เทศบาล และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแมคือ ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนา
ตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท คาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย
ต้ังไว ๓๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาแสตมป ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป
๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

ประเภท คาบริการทางดานโทรคมนาคม ต้ังไว ๓๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาเชาคูสาย  คา
ใหบริการอินเตอรเน็ต และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา
๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี
งบลงทุน รวม ๓๔,๕๐๐.-บาท

คาครุภัณฑ รวม ๓๔,๕๐๐.-บาท
ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร ต้ังไว ๒๘,๐๐๐.-บาท
คาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร ต้ังไว ๒๘,๐๐๐.-บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี ๑. * (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘ น้ิว) ราคา ๒๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไมนอยกวา ๒.๕ GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไนอยกวา ๑,๐๖๖ MHz จํานวน ๑ หนวย

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา๕๑๒ GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอยกวา ๕๐๐ GB

จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐:๑ และมีขนาดไมนอยกวา ๑๘ น้ิว

จํานวน ๑ หนวย
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคอืประจาํป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี
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คาจัดซื้อเคร่ืองพิมพ แบบหมึกฉีด ต้ังไว ๖,๕๐๐.-บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ
หมึกฉีดจํานวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน printer copier และ scanner ภายในเคร่ืองเดียว
- ใชเทคโนโลยีแบบหมึกพน (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา ๒๔ หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา ๓๐ หนาตอนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดํา – สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๒,๔๐๐ dpi
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุด ๙๙ สําเนา
- สามารถยอและขยายได ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอรเซ็นต
- สามารถใชไดกับ A๔ Letter Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา ๑๐๐ แผน
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี
งบรายจายอ่ืน รวม ๔๐,๐๐๐.-บาท

รายจายอ่ืน รวม ๔๐,๐๐๐.-บาท
ประเภท คาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเก่ียวกับครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง หรือไมไดมาซึ่งครุภัณฑหรือ

ส่ิงกอสราง ต้ังไว ๔๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาจางสถาบันหรือองคกรท่ีเปนกลางในการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ตามมิติการประเมินของ กท.จ.กําหนด ตามหนังสือ สน.บค.ท่ี มท ๐๘๐๙.๓/๖๔๒ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม
๒๕๔๘  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการ
พัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี
งบเงินอุดหนุน รวม ๖๒,๐๐๐.-บาท

เงินอุดหนุน รวม ๖๒,๐๐๐.-บาท
ประเภท เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ต้ังไว ๔๒,๐๐๐.-บาท
อุดหนุน เทศบาลตําบลปาเม่ียง  ต้ังไว ๓๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการบริหาร

จัดการศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม ในการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อ
จัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินฯ เปนคาจางบุคลากร , คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาสาธารณูปโภค ตางๆ ฯลฯ โดย
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจายได ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๕ ยุทธศาสตรการ
บริหารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

อุดหนุน เทศบาลตําบลลวงเหนือ  ต้ังไว ๑๒,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวัน
ทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชันย ๘๔ พรรษา โดยจายเปนคาใชจายในการจัดงานวัทองถ่ินไทย วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕
คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาจัดสถานท่ี ฯลฯ โดยทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจายได ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตาํบล
แมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๕ ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจัดการท่ีด)ี
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ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท
อุดหนุน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจาย

เปนคาใชจายตามโครงการศูนยประสานงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม โดยจายเปนคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ คาสาธาณูปโภค และคาครุภัณฑ ฯลฯ ใหแกสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
ตามหนังสือท่ี ชม ๐๐๓๗.๓/๑๕๔๒๐ ลงวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป
๒๕๕๕ หนา ๑๒๕ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

อุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการพัฒนาศูนยสารสนเทศอําเภอดอยสะเก็ด โดยจายเปนคาบํารุงรักษาดูแลศูนย การพัฒนา website คาสาธาณูป
โภค และคาใชจายอ่ืน ฯลฯ ใหแกท่ีทําการอําเภอดอยสะเก็ด ตามหนังสืออําเภอดอยสะเก็ด ดวนมาก ท่ี ชม ๐๕๑๗/
๑๙๔๙ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๕ ยุทธ
ศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจดัการท่ีดี

งานบริหารงานคลัง รวม ๑,๔๐๘,๑๙๐.-บาท
งบบุคลากร รวม ๑,๐๐๑,๖๔๐.-บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม ๑,๐๐๑,๖๔๐.-บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว ๖๓๐,๔๘๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล

ในกองคลัง ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง , นักวิชาการเงินและบัญชี , เจาพนักงานพัสดุ ,เจาพนักงานจัดเก็บรายได
และเจาหนาท่ีพัสดุ  จํานวน ๕ อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป   ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบล
แมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจัดการท่ีด)ี

ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ต้ังไว ๕๕,๔๔๐.-บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ รวมไปถึงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ของพนักงานเทศบาลในกองคลัง ต้ัง
จายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท คาจางพนักงานจาง  ต้ังไว ๒๕๕,๖๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางใน
หนวยงานกองคลัง พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี และผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ
จํานวน ๒ อัตรา  พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานธุรการหรือเจาหนาท่ีพิมพเอกสาร  จํานวน ๑  อัตรา ต้ังจาย
จากเงินรายได (แผนพัฒนาตาํบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีดี)

ประเภท เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง  ต้ังไว ๖๐,๑๒๐.-บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวของพนักงานจางในหนวยงานกองคลัง  จํานวน ๓ อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือ
ประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจดัการท่ีด)ี
งบดําเนินการ รวม ๓๗๒,๐๕๐.-บาท

คาตอบแทน รวม ๑๗๗,๐๕๐.-บาท
ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังไว

๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการใหเทศบาล เงินรางวัล , เงินตอบแทนนําจับผูกระทําผิด
เทศบัญญัติตําบล , เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว , และเงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานความเจ็บปวยนอกเวลา
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ราชการ ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการ
พัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

ประเภท เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) ต้ังไว ๙๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานเทศบาลของกองคลัง เปน
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ประจําป ๒๕๕๕  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจัดการท่ีดี)

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานจางในกองคลัง  ต้ังจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

ประเภท คาเชาบาน ต้ังไว ๓๗,๐๕๐.-บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลในกอง
คลังท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตร
การบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี)

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว ๑๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรใหแกพนักงานเทศบาลของกองคลังท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแม
คือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยทุธศาสตรการบรหิารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี)

ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ต้ังไว ๑๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลในกองคลังและบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ต้ังจายจากเงิน
รายได (แผนพัฒนาตําบลแมคอืประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการท่ีด)ี

คาใชสอย รวม ๑๖๐,๐๐๐.-บาท
ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ต้ังไว ๑๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน คาธรรมเนียม

และคาลงทะเบียนตางๆในการฝกอบรมและสัมมนา และคาจางเหมาแรงงานบุคคลทําการอยางใดอยางหน่ึงของกอง
คลัง เปนตน ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคอืประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี :
แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี)

ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ต้ังไว
๒๐,๐๐๐.-บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท  สําหรับเปน คาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ คา
เชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลของกองคลัง ต้ังจาย
จากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีด)ี

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินอ่ืน เชน วัสดุ และครุภัณฑตาง ๆ ของกองคลัง  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕
หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี
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คาวัสดุ รวม ๓๕,๐๐๐.-บาท
ประเภท คาวัสดุสํานักงาน ต้ังไว ๑๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนจัดซื้อส่ิงของเครื่องใชสํานักงานตาง

ๆ ในหนวยงานกองคลัง เชน กระดาษ แฟม  ปากกา ดินสอ  เทป  ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคอื
ประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจดัการท่ีด)ี

ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล
(Diskette) หมึกพิมพและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอรของกองคลัง ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคอื
ประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจดัการท่ีด)ี
งบลงทุน รวม ๓๔,๕๐๐.-บาท

คาครุภัณฑ รวม ๓๔,๕๐๐.-บาท
ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร ต้ังไว ๒๘,๐๐๐.-บาท
คาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร ต้ังไว ๒๘,๐๐๐.-บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี ๑. * (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘ น้ิว) ราคา ๒๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย
กวา ๒.๕ GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไนอยกวา ๑,๐๖๖ MHz จํานวน ๑ หนวย

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา ๕๑๒ GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจไุมนอยกวา ๕๐๐ GB

จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐:๑ และมีขนาดไมนอยกวา ๑๘ น้ิว

จํานวน ๑ หนวย
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี
คาจัดซื้อเคร่ืองพิมพ แบบหมึกฉีด ต้ังไว ๖,๕๐๐.-บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ

หมึกฉีดจํานวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน printer copier และ scanner ภายในเคร่ืองเดียว
- ใชเทคโนโลยีแบบหมึกพน (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา ๒๔ หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา ๓๐ หนาตอนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดํา – สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๒,๔๐๐ dpi



I:\เทศบัญญัติ\เทศบัญญัติงบประมาณรายจายป 55.doc -๓๗-

- สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุด ๙๙ สําเนา
- สามารถยอและขยายได ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอรเซ็นต
- สามารถใชไดกับ A๔ Letter Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา ๑๐๐ แผน
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบรหิาร

จัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี
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งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม ๖๖๑,๑๘๐.-บาท
งบบุคลากร รวม ๒๕๖,๖๘๐.-บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม ๒๕๖,๖๘๐.-บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว ๑๔๘,๙๒๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล

ในสํานักปลัดเทศบาล ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  หรือ  เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  จํานวน ๑ อัตรา  พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป   ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคอื
ประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจดัการท่ีด)ี

ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ต้ังไว ๖,๗๒๐.-บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ รวมไปถึงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ของพนักงานเทศบาลในสํานัก
ปลัดเทศบาล ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี :
แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี)

ประเภท คาจางพนักงานจาง  ต้ังไว ๗๕,๒๔๐.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางใน
หนวยงานสํานักปลัด พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๑
อัตรา  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตาํบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการ
พัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

ประเภท เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง  ต้ังไว ๒๕,๘๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวของพนักงานจางในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน ๑ อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแม
คือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยทุธศาสตรการบรหิารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี)
งบดําเนินการ รวม ๒๒๔,๕๐๐.-บาท

คาตอบแทน รวม ๖๔,๕๐๐.-บาท
ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังไว

๑๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการใหเทศบาล เชน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
เทศบาลตําบลแมคือท่ีไดรับคําส่ังแตงต้ังใหปฏิบัติราชการ  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕
หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานเทศบาลของสํานัก
ปลัดเทศบาล เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ประจําป ๒๕๕๕  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือ
ประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจดัการท่ีด)ี

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว ๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานจางในสํานักปลัดเทศบาล ต้ังจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ประเภท คาเชาบาน ต้ังไว ๑๙,๕๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตําบลใน
หนวยงานสํานักปลัดเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกไดตามท่ีระเบียบกําหนด ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป
๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ต้ังไว ๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลในสํานักปลัดเทศบาลและบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ต้ังจาย
จากเงินรายได (แผนพัฒนาตาํบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีดี)

คาใชสอย รวม ๑๖๐,๐๐๐.-บาท
ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน คาธรรมเนียมและ

คาลงทะเบียนตางๆ คาจางเหมาแรงงานบุคคลทําการอยางใดอยางหน่ึง สําหรับการฝกทบทวนฝกอบรมเก่ียวกับการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน ต้ังจายจากเงินรายได

ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ต้ังไว
๑๕๐,๐๐๐.-บาท

(๑) คาใชจายโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หรือหนึ่งตําบลหนึ่ง
ทีมกูภัย (OTOS) ประจําป ๒๕๕๕ ต้ังไว ๑๒๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หรือหน่ึงตําบลหน่ึงทีมกูภัย (OTOS)  ตําบลแมคือ ประจําป ๒๕๕๕  โดยจายเปนคา
วิทยากร คาวัสดุฝกอบรม คาเครื่องแบบ  คาท่ีพัก ท่ีฝกอบรม คาลงทะเบียน ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได ต้ัง
จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๒ ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการ
รักษาความสงบเรียบรอย : แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอย)

(๒) คาใชจายโครงการบริหารศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตําบลแม
คือ ประจําป ๒๕๕๕ ต้ังไว ๓๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริหารจัดการศูนยอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตําบลแมคือ เชน คาวัสดุเครื่องแตงกายเจาหนาท่ี คาวัสดุอ่ืนในการทํางาน เชน ไฟฉาย
เครื่องสะทอนแสง  คาวัสดุสํานักงาน คาตอบแทนการปฏิบัติงาน ของเจาหนาท่ีและสมาชิกอปพร.เทศบาลตําบลแมคือ
ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๒ ยุทธศาสตรดาน
การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอย : แนวทางการพัฒนาการจัดระเบยีบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย)
งบรายจายอ่ืน รวม ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

รายจายอ่ืน รวม ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
ประเภท รายจายเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้ังไว ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน

คาใชจายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีตําบลแมคือ ต้ังจายจากเงินรายไดจํานวน ๕๐,๐๐๐.-บาท และ
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ๕๐,๐๐๐.-บาท (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๒ ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย : แนวทางการพัฒนาการจัดระเบยีบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย)
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งบเงินอุดหนุน รวม ๘๐,๐๐๐.-บาท
เงินอุดหนุน รวม ๘๐,๐๐๐.-บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม ๘๐,๐๐๐.-บาท

(๑) อุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด ต้ังไว ๔๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
ศูนยปฏิบัติการตอตานยาเสพติดอําเภอดอยสะเก็ดในการดําเนินโครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติด ประจําป ๒๕๕๕
โดยจายเปนคาฝกอบรมสรางความเขมแข็ง ศตส.ม./ชรบ./อส.สํารอง จัดหมูบานตําบลปลอดยาเสพติด จัดชุดปฏิบัติการ
เฝาระวังทุกหมูบาน ตามหนังสืออําเภอดอยสะเก็ด ดวนมาก ท่ี ชม ๐๕๑๗/๑๙๔๙ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ต้ัง
จายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๓ ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษา
ความสงบเรียบรอย : แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย)

(๒) อุดหนุน สถานีตํารวจภูธรดอยสะเก็ด ต้ังไว ๔๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อสรางความมีสวนรวมและแกไขปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นท่ี
อําเภอดอยสะเก็ด  ประจําป ๒๕๕๕ เพื่อจายเปนคาจัดทําขอมูล คาจัดการประชุม คานํ้ามันเช้ือเพลิงในการออก
ปฏิบัติงานและประชาสัมพันธการทํางานของชุดมวลชนสัมพันธในพื้นท่ีตําบลแมคือตลอดป ตามหนังสือสถานี
ตํารวจภูธรดอยสะเก็ด ท่ี ชม ๐๕๒๙.๑/๑๔๑๕ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนา
ตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๔ ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย : แนวทางการ
พัฒนาการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย)
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม ๑,๖๙๐,๒๖๐.-บาท
งบบุคลากร รวม ๙๓๖,๒๖๐.-บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม ๙๓๖,๒๖๐.-บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว ๔๗๐,๑๘๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล

ในกองการศึกษา  ตําแหนง หัวหนากองการศึกษา , นักวิชาการศึกษา  และเจาพนักงานธุรการ จํานวน ๓ อัตรา
พรอมคาปรับปรุงเงินเดือน ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตาํบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี

ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ต้ังไว ๗๙,๕๖๐.-บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลในกองการศึกษา  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคอื
ประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจดัการท่ีด)ี

ประเภท คาจางพนักงานจาง  ต้ังไว ๓๑๔,๕๒๐.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง
ท่ัวไป ในกองการศึกษา ตําแหนง เจาหนาท่ีพิมพเอกสาร และนักการ จํานวน ๒  อัตรา และคาตอบแทนพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  และผูชวยครูดูแลเด็กปฐมวัย จํานวน ๒ อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ต้ังไว ๗๒,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวของพนักงานจางในกองการศึกษา จํานวน ๔ อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕
หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี
งบดําเนินการ รวม ๗๕๔,๐๐๐.-บาท

คาตอบแทน รวม ๑๒๐,๐๐๐.-บาท
ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังไว

๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการใหเทศบาล เชน คาตอบแทนการปฏิบัติราชการ เงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนแกพนักงานเทศบาลกองการศึกษา ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป
๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

ประเภท เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) ต้ังไว ๘๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานเทศบาลของกองการศึกษา
เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ประจําป ๒๕๕๕  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา
๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจางในกองการศึกษา  ต้ังจายจากเงิน
รายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการท่ีด)ี

ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลในกองการศึกษา และบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ  ต้ังจายจาก

แผนงานการศึกษา
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เงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการท่ีด)ี

คาใชสอย รวม ๕๐๔,๐๐๐.-บาท
ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ต้ังไว ๔๖๔,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน
(๑) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและ

ลงทะเบียนในการฝกอบรม งานสัมมนา งานประชุมตางๆของพนักงานเทศบาลและพนักงานครู และพนักงานจาง ของ
กองการศึกษา  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี :
แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

(๒) คาจางเหมาบริการรถรับ – สง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตําบลแมคือ ต้ังไว ๒๕๒,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมารถรับสงเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมคือ จํานวน ๓ ๆคันละ ๗,๐๐๐.-บาท
จํานวน ๑๒ เดือน ต้ังจายจากเงินรายไดจํานวน ๑๒๖,๐๐๐.-บาท และต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ๑๖๒,๐๐๐.-บาท
(แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

(๓) คาจางเหมาแรงงาน ต้ังไว ๑๙๒,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาจางคาจางเหมาพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ทําความสะอาดโรงเรียนอนุบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน กําจัดปลวก
คาบริการติดต้ังโทรศัพทสํานักงาน คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจางเก็บเอกสาร หรือคาใชจายอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะ
เดียวกันของกองการศึกษา  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตาํบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ต้ังไว
๔๐,๐๐๐.-บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท สําหรับเปน คาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ คาเชา
ท่ีพักและคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจาง
ในกองการศึกษา ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจดัการท่ีดี :
แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินอ่ืน เชน วัสดุ และครุภัณฑตาง ๆ ของกองการศึกษา  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป
๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

คาวัสดุ รวม ๑๓๐,๐๐๐.-บาท
ประเภท วัสดุสํานักงาน ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนจัดซื้อส่ิงของเครื่องใชสํานักงานตางๆ

ในหนวยงานกองการศึกษา  เชน กระดาษ แฟม  ปากกา ดินสอ  เทป  ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแม
คือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยทุธศาสตรการบรหิารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท คาวัสดุงานบานงานครัว ต้ังไว ๔๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ
เชน แปรง ไมกวาด สบู  ผงซักฟอก แกวนํ้าจานรอง ฯลฯ ของกองการศึกษา ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบล
แมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจัดการท่ีดี

ประเภท  วัสดุกีฬา  ต้ังไว ๓๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬาในการสนับสนุนกิจกรรม
ดานกีฬาตําบลแมคือ ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี
: แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจัดการท่ีด)ี
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ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล
(Diskette) หมึกพิมพและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร ของกองการศึกษา  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบล
แมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจัดการท่ีด)ี

ประเภท คาวัสดุการศึกษา ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อส่ือการเรียนการสอน หุน
และแบบจําลองการเรียนและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ของกองการศึกษา  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตาํบลแมคอื
ประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจดัการท่ีด)ี

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม ๑,๙๕๗,๓๘๐.-บาท
งบดําเนินการ รวม ๑,๓๔๘,๙๘๐.-บาท

คาใชสอย รวม ๖๓๘,๘๐๐.-บาท
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ต้ังไว

๖๓๘,๘๐๐.-บาท
 (๑) คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจําป ๒๕๕๕ ต้ังไว ๕๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน
- คาอาหารวางสําหรับเล้ียงเด็กนักเรียนจํานวน ๑๕๐คน/๑วัน   จํานวน ๕,๐๐๐.-บาท
- คาของขวัญและของรางวัล จํานวน ๔๐,๐๐๐.-บาท
- คาจางเหมาตกแตงสถานท่ีและเวที     จํานวน ๕,๐๐๐.-บาท

ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตาํบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา
๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

(๒) คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา   ต้ังไว ๕๘๘,๘๐๐.-บาท
๑. จายใหโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมคือ ต้ังไว ๓๓๒,๖๐๐.-บาท เพื่อจายเปน
-  คาอาหารกลางวันนักเรียน จํานวน ๗๕ คน จํานวน ๒๐๐ วัน ๑๙๕,๐๐๐.-บาท
- คาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน ๒๐,๐๐๐.-บาทตอป
- คาใชจายในการเช่ือมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง ๙,๖๐๐.-บาทตอป
- คาพัฒนาขาราชการครใูนสังกัด จํานวน ๑๘,๐๐๐.-บาท
- คาใชจายในการจัดซื้อหนังสือหองสมุดโรงเรียน  จํานวน ๖๐,๐๐๐.-บาท
- คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนสําหรับเปนฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
จํานวน ๓๐,๐๐๐.-บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕

หนา ๑๑๖ ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี
๒. จายใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแมคือ  ต้ังไว ๒๕๖,๒๐๐.-บาท เพื่อจายเปน
-  คาอาหารกลางวันนักเรียน จํานวน ๕๕ คน จํานวน ๒๘๐ วัน ๒๐๐,๒๐๐.-บาท
- คาพัฒนาขาราชการครูในสังกัด จํานวน ๖,๐๐๐.-บาท
-  คาพัฒนาศักยภาพผูเรียน  จํานวน ๕๐,๐๐๐.-บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕

หนา ๑๑๖ ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี
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คาวัสดุ รวม ๗๑๐,๑๘๐.-บาท
ประเภท คาอาหารเสริม (นม) ต้ังไว ๖๗๐,๑๘๐.-บาท เพื่อจายเปน
(๑) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จํานวน ๔๒๕,๘๘๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)

ใหแกนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน ๑ โรงเรียน คือโรงเรียน
แมคือวิทยา ใหแกนักเรียนช้ัน ป. ๑ – ป.๖  (เปดเทอม ๒๐๐ วัน ปดเทอม ๖๐ วัน) จํานวน ๒๓๔ คนๆละ ๗ บาท

(๒) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จํานวน ๑๓๖,๕๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ใหแกนักเรียนสังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมคือ  (เปดเทอม ๒๐๐ วัน ปดเทอม ๖๐ วัน) จํานวน ๗๕ คนๆละ
๗ บาท)

 (๓) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จํานวน ๑๐๗,๘๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ใหแกเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแมคือ จํานวน ๒๘๐ วัน จํานวน ๕๕ คนๆละ ๗ บาท

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท คาวัสดุเคร่ืองแตงกาย ต้ังไว ๔๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแมคือ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแมคือ โดยจัดซื้อชุดนักเรียน , ชุดพละ และชุดพื้นเมือง
และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ใหเด็กนักเรียนท่ีมีฐานะยากจน  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕
หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี
งบเงินอุดหนุน รวม ๖๐๘,๔๐๐.-บาท

เงินอุดหนุน รวม ๖๐๘,๔๐๐.-บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม ๖๐๘,๔๐๐.-บาท

(๑) อุดหนุน โรงเรียนแมคือวิทยา ต้ังไว ๖๐๘,๔๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายสนับสนุน
กองทุนอาหารกลางวันของโรงเรียนแมคือวิทยาเปนคาอาหารกลางวันใหนักเรียนช้ัน ป.๑- ป.๖ จํานวน ๒๐๐ วัน
จํานวน ๒๓๔ คนๆละ ๑๓.-บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธ
ศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี)

งานระดับมัธยมศึกษา รวม ๓๑๒,๐๐๐.-บาท
งบเงินอุดหนุน รวม ๓๑๒,๐๐๐.-บาท

เงินอุดหนุน รวม ๓๑๒,๐๐๐.-บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม ๓๑๒,๐๐๐.-บาท

(๑) อุดหนุน โรงเรียนแมคือวิทยา ต้ังไว ๓๑๒,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายสนับสนุน
กองทุนอาหารกลางวันของโรงเรียนแมคือวิทยาเปนคาอาหารกลางวันใหนักเรียนช้ัน ม.๑- ม.๖ จํานวน ๒๐๐ วัน
จํานวน ๑๒๐ คนๆละ ๑๓.-บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธ
ศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี)
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งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวม ๕๐,๐๐๐.-บาท
งบดําเนินการ รวม ๕๐,๐๐๐.-บาท

คาวัสดุ รวม ๕๐,๐๐๐.-บาท
ประเภท คาวัสดุสํานักงาน ต้ังไว ๕๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน

คาบอกรับวารสาร  ต้ังไว ๕๐,๐๐๐.- บาท  เพื่อจายเปนคารับวารสาร หนังสือพิมพประจําท่ีอานหนังสือพิมพ
ประจําหมูบานของกองการศึกษา เชน หนังสือพิมพ ,วารสารตางๆ  ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือ
ประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี)
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม ๔๘๙,๗๐๐.-บาท
งบบุคลากร รวม ๑๘๐,๙๐๐.-บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม ๑๘๐,๙๐๐.-บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว ๑๘๐,๙๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล

ในสํานักปลัด (งานสาธารณสุข) ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน ๑ อัตรา พรอมคาปรับปรุงเงินเดือน
ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการท่ีดี)
งบดําเนินการ รวม ๓๐๘,๘๐๐.-บาท

คาตอบแทน รวม ๗๘,๘๐๐.-บาท
ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังไว

๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการใหเทศบาล เชน  คาตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐาน ท่ีปฏิบัติราชการตามคําส่ังของเทศบาลในการควบคุมและปองกันโรค , คาตอบแทนผูท่ีเทศบาลมีคําส่ังใหปฏิบัติ
ราชการในงานดานสาธารณสุขตางๆ เงินตอบแทนนําจับผูกระทําผิดเทศบัญญัติตําบล เปนตน ต้ังจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

ประเภท เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานเทศบาลของสํานักปลัด (งาน
สาธารณสุข)  เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ประจําป ๒๕๕๕  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคอื
ประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจดัการท่ีด)ี

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว ๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลในสํานักปลัด (งานสาธารณสุข) ต้ังจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

ประเภท คาเชาบาน ต้ังไว ๒๘,๘๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลในสํานัก
ปลัด (งานสาธารณสุข) ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามท่ีระเบียบกําหนด ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕
หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ต้ังไว ๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลในสํานักปลัด (งานสาธารณสุข)  และบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบ  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทาง
การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

คาใชสอย รวม ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน
(๑) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและ

ลงทะเบียนในการฝกอบรม งานสัมมนา งานประชุมตางๆของพนักงานเทศบาลของสํานักปลัดเทศบาล (งาน
สาธารณสุข)  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี :
แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี)

แผนงานสาธารณสุข
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(๒) คาจางเหมาบริการ ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาจางเหมาทําของ
คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือ
ส่ิงกอสรางท่ีอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางของสํานักปลัด (งานสาธารณสุข) ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนา
ตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ต้ังไว
๑๘๐,๐๐๐.-บาท

(๑) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท สําหรับเปน คาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ
คาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ของสํานักปลัด
(งานสาธารณสุข) ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี :
แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี)

(๒) คาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคตําบลแมคือ ประจําป
๒๕๕๕ ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายดังน้ี

- คาอาหารกลางวันและอาหารวางพรอมเครื่องด่ืม คนๆละ ๖๕.-บาท จํานวน ๓,๒๕๐.-บาท
- คาวัสดุอุปกรณในการทดสอบอาหาร จํานวน ๓,๗๕๐.-บาท
- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน ๒,๔๐๐.-บาท
- คาปายประชาสัมพันธ จํานวน ๑ ปาย จํานวน ๖๐๐.-บาท
โดยทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา

๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี
(๓) คาใชจายตามโครงการปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา ประจําป ๒๕๕๕ ตั้งไว ๔๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังน้ี
-  คาวัคซีนจํานวน ๑,๕๐๐ โดสๆละ ๑๗ บาท คิดเปน ๒๕,๕๐๐.-บาท
-  คายาฉีดคุมกําเนิด จํานวน ๒๘๐ ขวดๆละ ๑๗ บาท คิดเปน ๔,๗๖๐.-บาท
-  คาไซริ่ง จํานวน ๗ กลองๆละ ๑๗๐บาท คิดเปน ๑,๑๙๐.-บาท
-  คาเข็มฉีดยา เบอร ๒๓ จํานวน ๑๕ กลองๆละ ๖๕ บาท คิดเปน ๙๗๕.-บาท
-  คาเข็มฉีดยา เบอร ๒๐ จํานวน ๕ กลองๆละ ๖๕ บาท คิดเปน ๓๒๕.-บาท
-  คาตอบแทนผูฉีดวัคซีน ๖ หมูบาน (ถัวเฉล่ีย) คิดเปน ๗,๒๕๐.-บาท

           โดยทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา
๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

(๔) คาใชจายตามโครงการอาหารสะอาดตําบลแมคือ ประจําป ๒๕๕๕ ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อ
จายเปนคาใชจายดังน้ี

- คาอาหารกลางวันและอาหารวางพรอมเครื่องด่ืม คนๆละ ๖๕.-บาท จํานวน ๓,๒๕๐.-บาท
- คาวัสดุอุปกรณ จํานวน ๓,๗๕๐.-บาท
- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน ๒,๔๐๐.-บาท
- คาปายประชาสัมพันธ จํานวน ๑ ปาย จํานวน ๖๐๐.-บาท
- คาจัดทําปายรับรองรานอาหารสะอาดตําบลแมคือ จํานวน ๑๐,๐๐๐.-

บาท
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โดยทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕
หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

(๕) คาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. สูการบริหารจัดการดานสาธารณสุขในการ
ขับเคล่ือน “สุขภาวะ” ประจําป ๒๕๕๕ ต้ังไว ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังน้ี

- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง คนๆละ ๘๐.-บาท/๒วัน จํานวน ๑๓,๖๐๐.-บาท
- คาวัสดุในการฝกอบรม จํานวน ๒,๘๐๐.-บาท
- คาตอบแทนวิทยากร คนละ ๖๐๐.-บาท (๖ ช.ม.) ๓ คน/๒วัน จํานวน ๓,๖๐๐.-บาท
- คาจางเหมายานพาหนะในการเดินทาง ๒ คัน จํานวน ๗๐,๐๐๐.-บาท
- คาเชาท่ีพักเหมาจาย จํานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท

           โดยทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลบวกคางประจาํป ๒๕๕๕
หนา ๑๑๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเปนอยู :  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิตและความเปนอยู
ของประชาชน)

คาวัสดุ รวม ๓๐,๐๐๐.-บาท
ประเภท คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ต้ังไว ๓๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

เคมีภัณฑ  นํ้ายาตางๆ ชุดปองกันโรคไขหวัดนก ไขเลือดออก โรคติดตอตางๆ ฯลฯ ของสํานักปลัด (งานสาธารณสุข) ต้ัง
จายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการท่ีด)ี

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม ๑๓๘,๐๐๐.-บาท
งบเงินอุดหนุน รวม ๑๓๘,๐๐๐.-บาท

เงินอุดหนุน รวม ๑๓๘,๐๐๐.-บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม ๗๘,๐๐๐.-บาท

(๑) อุดหนุน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสันตนแหน ต้ังไว ๗๘,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายโครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยคนแมคือ ประจําป ๒๕๕๕ เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการพัฒนา
สุขภาพคนแมคือเก่ียวกับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  และสงเสริมพัมนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลแม
คือ โดยทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๑๓
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเปนอยู :  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน)

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน รวม ๖๐,๐๐๐.-บาท
(๑) อุดหนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลแมคือ ต้ังไว ๖๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน

คาสนับสนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตําบลแมคือ ประจําป ๒๕๕๕ โดยจัดสรรเปนคา
ดําเนินงานของอสม.หมูบานละ ๑๐,๐๐๐.-บาทและใหอสม.ดําเนินการ ๓ กลุมกิจกรรมคือ การพัฒนาศักยภาพดานการ
สาธารณสุข การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตางๆ และการจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๔๐๓ ลงวันท่ี ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๕๒

๑. บานแมคือ หมูที่ ๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
๑. โครงการควบคุมโรคไขเลือดออก
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๒. โครงการใหบริการคลินิกเบาหวาน
๓. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย
๒. บานแมคือ หมูที่ ๒ จํานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
๑. โครงการควบคุมโรคไขเลือดออก
๒. โครงการใหบริการคลินิกเบาหวาน
๓. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย
๓. บานสันตนแหน หมูที่ ๓ จํานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
๑. โครงการควบคุมโรคไขเลือดออก
๒. โครงการใหบริการคลินิกเบาหวาน
๓. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย
๔. บานปาบง หมูที่ ๔ จํานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
๑. โครงการควบคุมโรคไขเลือดออก
๒. โครงการใหบริการคลินิกเบาหวาน
๓. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย
๕. บานสันตนแหนใต หมูที่ ๕ จํานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
๑. โครงการควบคุมโรคไขเลือดออก
๒. โครงการใหบริการคลินิกเบาหวาน
๓. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย
๖. บานปาเสรา เหลาคา  หนองงู  หมูที่ ๖ จํานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
๑. โครงการควบคุมโรคไขเลือดออก
๒. โครงการใหบริการคลินิกเบาหวาน
๓. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๑๔ ยุทธศาสตรการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและความเปนอยู :  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสรมิคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม ๓๑๐,๐๐๐.-บาท
งบดําเนินการ รวม ๓๑๐,๐๐๐.-บาท

คาใชสอย รวม ๒๑๐,๐๐๐.-บาท
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ต้ังไว

๒๑๐,๐๐๐.-บาท
(๑) คาใชจายตามโครงการสงเสริมเยาวชนปดเทอม ประจําป ๒๕๕๕ ต้ังไว ๔๐,๐๐๐.-บาท เพื่อ

จายเปนคาตอบแทนเยาวชนในพื้นท่ีในการชวยสอนหนังสือเด็กนักเรียน หรือคาตอบแทนผูสอนวิชาตางๆชวงปดเทอม
หรือคาตอบแทนในการปฏิบัติงานใหแกเทศบาลตําบลแมคือ และเปนคาวัสดุอุปกรณ สามารถถัวเฉล่ียได ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๑๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเปนอยู :  แนวทาง
การพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน)

(๒) คาใชจายตามโครงการฝกอบรมสงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพผูดอยโอกาสตําบลแมคือ
ต้ังไว ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพือ่จายเปนคาวัสดุ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและอาหารวาง คาอุปกรณเคร่ืองมือประกอบ
อาชีพของราษฎร และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๑๔
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเปนอยู :  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน)

(๓) คาใชจายตามโครงการดูแลผูสูงอายุ  ประจําป ๒๕๕๕ ต้ังไว ๗๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนอาสาสมัครท่ีดูแลผูสูงอายุในพื้นท่ีตําบลแมคือ จํานวน ๑๐ คน และคาวัสดุอุปกรณหรือของใชท่ีจําเปน
สามารถถัวเฉล่ียได ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๑๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเปนอยู :  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน)

คาวัสดุ รวม ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
ประเภท คาวัสดุกอสราง ต้ังไว ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางในการชวยเหลือ

ซอมแซมบานผูดอยโอกาส ผูยากไร หรือผูพิการ ท่ีไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการท่ีเทศบาลจัดต้ังข้ึนตามโครงการ
บานทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชัน ๘๔ พรรษา โดย ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕
หนา ๑๑๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเปนอยู :  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิตและความเปนอยู
ของประชาชน)

แผนงานสังคมสงเคราะห
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งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม ๑,๔๑๔,๕๐๐.-บาท
งบบุคลากร รวม ๘๑๕,๐๐๐.-บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม ๘๑๕,๐๐๐.-บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว ๕๗๙,๖๘๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล

ในกองชาง  ตําแหนง ผูอํานวยการกองชางหรือหัวหนากองชาง นายชางโยธา และเจาพนักงานธุรการ จํานวน ๔
อัตรา พรอมคาปรับปรุงเงินเดือน   ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตาํบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการ
บริหารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี)

ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ต้ังไว ๓๔,๓๒๐.-บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวของพนักงานเทศบาลของกองชาง ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธ
ศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจดัการท่ีด)ี

ประเภท คาจางพนักงานจาง  ต้ังไว ๑๕๙,๘๔๐.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง
ท่ัวไปในหนวยงาน กองชาง พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยชางโยธา จํานวน ๑ อัตรา ผูชวยชางไฟฟา
จํานวน ๑ อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี :
แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี)

ประเภท เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง  ต้ังไว ๔๑,๑๖๐.-บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวของพนักงานจางในหนวยงานกองชาง ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตาํบลแมคอืประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธ
ศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจดัการท่ีด)ี
งบดําเนินการ รวม ๕๖๕,๐๐๐.-บาท

คาตอบแทน รวม ๑๓๕,๐๐๐.-บาท
ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังไว

๓๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการใหเทศบาลของกองชาง เชน คาตอบแทนผูท่ีปฏิบัติ
ราชการตามคําส่ังของเทศบาล   คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง  ตามหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย
เลขท่ี มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๒๓๑ ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ฯลฯ เงินตอบแทนนําจับผูกระทําผิดเทศบัญญัติตําบล
เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน เปนตน ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการ
บริหารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) ต้ังไว ๗๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานเทศบาลของกองชาง เปน
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ประจําป ๒๕๕๕  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจัดการท่ีดี)

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของกองชาง ต้ังจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

แผนงานเคหะและชุมชน
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ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว ๑๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรใหแกพนักงานเทศบาลของกองชางท่ีมีสิทธิเบิกไดตามท่ีระเบียบกํานด  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแม
คือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยทุธศาสตรการบรหิารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี)

ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลของกองชาง  และบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ  ต้ังจายจากเงิน
รายได (แผนพัฒนาตําบลแมคอืประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยทุธศาสตรการบรหิารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการท่ีด)ี

คาใชสอย รวม ๒๙๐,๐๐๐.-บาท
ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ต้ังไว ๑๘๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน
(๑) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ต้ังไว ๓๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและ

ลงทะเบียนในการฝกอบรม งานสัมมนา งานประชุมตางๆของพนักงานเทศบาล ของกองชาง ต้ังจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

(๒) คาจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนตําบลแมคือ ต้ังไว ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาตัด
ตนไมขางทาง เก็บขยะเรรอน ขุดลอกลําเหมือง คลองสาธารณะ ทําความสะอาดถนน ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศนพื้นท่ี
ตําบลแมคือใหสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย โดยเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวโดยการปลูกตนไม ปรับปรุงสวนสาธารณะตาม
โครงการทองถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ  รักษพื้นท่ีสีเขียว  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา
๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

(๓) คาจางเหมาบริการ ต้ังไว ๕๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาจางเหมาทําของ
คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือ
ส่ิงกอสรางท่ีอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางของกองชาง  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕
หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ต้ังไว
๒๐,๐๐๐.-บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท สําหรับเปน คาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ คาเชา
ท่ีพักและคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลของกองชาง ต้ังจายจาก
เงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยทุธศาสตรการบรหิารจดัการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการท่ีด)ี

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม ต้ังไว ๙๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินอ่ืน เชน วัสดุ และครุภัณฑตาง ๆ ตลอดจนท่ีดินและส่ิงกอสราง ของกองชาง  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนา
ตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

คาวัสดุ รวม ๑๔๐,๐๐๐.-บาท
ประเภท วัสดุสํานักงาน ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนจัดซื้อส่ิงของเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ

ของกองชาง เชน กระดาษ แฟม  ปากกา ดินสอ  เทป  ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕
หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด)ี

ประเภท คาวัสดุกอสราง  ต้ังไว ๕๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม , สี ,
ปูนซีเมนต , ทราย , คอน , จอบ ,ขวาน , ทอนํ้า ,ปูน ,กระเบื้อง ฯลฯ ของกองชาง และประกอบกับใชในการซอมแซม



I:\เทศบัญญัติ\เทศบัญญัติงบประมาณรายจายป 55.doc -๕๓-

บานเรือนของราษฎรท่ีมีฐานะยากจนดวย ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธ
ศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจดัการท่ีด)ี

ประเภท คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ต้ังไว ๕๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ
เชน ฟวส , สายไฟฟา , หลอดไฟฟา , ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป
๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล
(Diskette) หมึกพิมพและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร ของกองชาง ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือ
ประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจดัการท่ีด)ี
งบลงทุน รวม ๓๔,๕๐๐.-บาท

คาครุภัณฑ รวม ๓๔,๕๐๐.-บาท
ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร ต้ังไว ๒๘,๐๐๐.-บาท
คาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร ต้ังไว ๒๘,๐๐๐.-บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี ๑. * (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘ น้ิว) ราคา ๒๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย
กวา ๒.๕ GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไนอยกวา ๑,๐๖๖ MHz จํานวน ๑ หนวย

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา ๕๑๒ GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจไุมนอยกวา ๕๐๐ GB

จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐:๑ และมีขนาดไมนอยกวา ๑๘ น้ิว

จํานวน ๑ หนวย
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

ท่ีดี : แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจดัการท่ีดี)
คาจัดซื้อเคร่ืองพิมพ แบบหมึกฉีด ต้ังไว ๖,๕๐๐.-บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ

หมึกฉีดจํานวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน printer copier และ scanner ภายในเคร่ืองเดียว
- ใชเทคโนโลยีแบบหมึกพน (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา ๒๔ หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา ๓๐ หนาตอนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดํา – สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๒,๔๐๐ dpi
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- สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุด ๙๙ สําเนา
- สามารถยอและขยายได ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอรเซ็นต
- สามารถใชไดกับ A๔ Letter Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา ๑๐๐ แผน

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๒๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี : แนวทางการ
พัฒนาดานการบรหิารจดัการท่ีด)ี

งานไฟฟาและถนน รวม ๒๒๔,๓๐๐.-บาท
งบลงทุน รวม ๒๒๔,๓๐๐.-บาท

คาที่ดินและส่ิงกอสราง รวม ๒๒๔,๓๐๐.-บาท
ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค ต้ังไว ๒๒๔,๓๐๐.-บาท
(๑) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ ๔ ต้ังไว ๒๒๔,๓๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ (กองชาง) ขางบานนายสรวยคํา  ถึง ซอยกองชาง ขนาดกวาง ๓.๕๐ เมตร
ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พรอมเทคอนกรีตเสริมเหล็กรับโคง ๑๕.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นท่ีโดยรวมไม
นอยกวา ๓๘๙.๕๐ ตารางเมตร   พรอมวางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร
จํานวน ๑๐ ทอน  ตามแบบเทศบาลตําบลแมคือ พรอมปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบมาตรฐานเทศบาลจํานวน
๑ ปาย  ระยะเวลาดําเนินการ ๔๕ วัน   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๖ หนา ๘๔
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม : แนวทางการพัฒนาระบบบรหิารจดัการโครงสรางพ้ืนฐาน)

งานกําจัดขยะและส่ิงปฏิกูล รวม ๗๕๐,๐๐๐.-บาท
งบดําเนินการ รวม ๗๕๐,๐๐๐.-บาท

คาใชสอย รวม ๗๕๐,๐๐๐.-บาท
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ต้ังไว

๗๕๐,๐๐๐.-บาท
(๑) คาใชจายตามโครงการบริหารจัดการขยะตําบลแมคือ ต้ังไว ๗๕๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน

คาจางเหมาจัดเก็บและขนถายขยะในพื้นท่ีตําบลแมคือ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตาํบลแมคือประจําป
๒๕๕๕ หนา ๑๐๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศอยางยัง่ยืน : แนวทางการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน)
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งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม ๒๓๙,๐๐๐.-บาท
งบดําเนินการ รวม ๔๐,๐๐๐.-บาท

คาใชสอย รวม ๔๐,๐๐๐.-บาท
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ต้ังไว

๔๐,๐๐๐.-บาท
(๑) คาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตําบลแมคือ ประจําป ๒๕๕๕ ต้ังไว

๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่องสวัสดิการสังคม โดย
จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุในการฝกอบรม คาอาหารและอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ โดยทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา
๑๑๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู :  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชน)

(๒) คาใชจายตามโครงการจัดทําแผนชุมชนตําบลแมคือ ประจําป ๒๕๕๕ ต้ังไว ๑๕,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมและจัดทําแผนชุมชนท้ัง ๖ หมูบาน โดยจายเปน คาจัดสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุในการฝกอบรม คาอาหารและอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ฯลฯ โดยทุก
รายการสามารถถัวเฉล่ียได  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตาํบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๑๓ ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเปนอยู :  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสรมิคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน)

(๓) คาใชจายตามโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแมคือ ประจําป ๒๕๕๕ ตัง้ไว ๑๕,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูเก่ียวกับกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
ในการฝกอบรม คาอาหารและอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ฯลฯ โดยทุกรายการ
สามารถถัวเฉล่ียได  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๑๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและความเปนอยู :  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน)
งบเงินอุดหนุน รวม ๑๙๙,๐๐๐.-บาท

เงินอุดหนุน รวม ๑๙๙,๐๐๐.-บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน รวม ๑๙๙,๐๐๐.-บาท

(๑) อุดหนุน กลุมพัฒนาสตรีแมบานตําบลแมคือ ต้ังไว ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีแมบานตําบลแมคือ โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุในการฝกอบรม
คาจางเหมาพาหนะเดินทาง  คาเชาท่ีพักเหมาจาย  คาอาหารและอาหารวาง และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ โครงการ
ภายใตกรอบการอุดหนุนในวงเงินรอยละ ๓ ของเทศบาลตําบล โดยทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจายได ต้ังจายจากเงนิ
อุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ :  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ)

(๒)  อุดหนุน คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๑ ต้ังไว ๑๖,๕๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาดําเนินการตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมูบาน ประจําป ๒๕๕๕ โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุในการ
ฝกอบรม คาอาหารและอาหารวาง และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจายได โครงการภายใต
กรอบการอุดหนุนในวงเงินรอยละ ๓ ของเทศบาลตําบล ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
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๒๕๕๕ หนา ๑๑๐ ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเปนอยู :  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสรมิคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูของประชาชน)

(๓)  อุดหนุน คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๒ ต้ังไว ๑๖,๕๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาดําเนินการตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมูบาน ประจําป ๒๕๕๕ โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุในการ
ฝกอบรม คาอาหารและอาหารวาง และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจายได โครงการภายใต
กรอบการอุดหนุนในวงเงินรอยละ ๓ ของเทศบาลตําบล ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป
๒๕๕๕ หนา ๑๑๐ ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเปนอยู :  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสรมิคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูของประชาชน)

(๔)  อุดหนุน คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๓ ต้ังไว ๑๖,๕๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาดําเนินการตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมูบาน ประจําป ๒๕๕๕ โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุในการ
ฝกอบรม คาอาหารและอาหารวาง และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจายได โครงการภายใต
กรอบการอุดหนุนในวงเงินรอยละ ๓ ของเทศบาลตําบล ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป
๒๕๕๕ หนา ๑๑๐ ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเปนอยู :  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสรมิคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูของประชาชน)

(๕)  อุดหนุน คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๔ ต้ังไว ๑๖,๕๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาดําเนินการตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมูบาน ประจําป ๒๕๕๕ โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุในการ
ฝกอบรม คาอาหารและอาหารวาง และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจายได โครงการภายใต
กรอบการอุดหนุนในวงเงินรอยละ ๓ ของเทศบาลตําบล ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป
๒๕๕๕ หนา ๑๑๐ ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเปนอยู :  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสรมิคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูของประชาชน)

(๖)  อุดหนุน คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๕ ต้ังไว ๑๖,๕๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาดําเนินการตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมูบาน ประจําป ๒๕๕๕ โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุในการ
ฝกอบรม คาอาหารและอาหารวาง และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจายได โครงการภายใต
กรอบการอุดหนุนในวงเงินรอยละ ๓ ของเทศบาลตําบล ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป
๒๕๕๕ หนา ๑๑๐ ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเปนอยู :  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสรมิคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูของประชาชน)

(๗)  อุดหนุน คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๖ ต้ังไว ๑๖,๕๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาดําเนินการตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมูบาน ประจําป ๒๕๕๕ โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุในการ
ฝกอบรม คาอาหารและอาหารวาง และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจายได โครงการภายใต
กรอบการอุดหนุนในวงเงินรอยละ ๓ ของเทศบาลตําบล ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป
๒๕๕๕ หนา ๑๑๐ ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเปนอยู :  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสรมิคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูของประชาชน)
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม ๒๕๕,๐๐๐.-บาท
งบดําเนินการ รวม ๒๓๐,๐๐๐.-บาท

คาใชสอย รวม ๒๓๐,๐๐๐.-บาท
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ต้ังไว

๒๓๐,๐๐๐.-บาท
(๑) คาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเทศบาลตําบลแมคือ ประจําป ๒๕๕๕

ต้ังไว ๑๓๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายดังน้ี
- คาอาหารและนํ้าดื่มสําหรับนักกีฬาและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
- คาเงินรางวัลในการแขงขันกีฬา จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
- คาถวยรางวัลหรือเหรียญรางวัล จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
- คาจางเหมาจัดสถานท่ีในงานพิธีเปดและพิธีปด จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
- คาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
- คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน (๔๐๐.-บาทตอคนตอวัน) จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
- คาสนับสนุนทีมและหมูบานท่ีเขารวมประกวดขบวนพาเหรด

และการแขงขันกีฬา ๖ หมูบานๆละ ๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา

๑๑๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเปนอยู :  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชน)

(๒) คาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบลแมคือ ต้ังไว ๕๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบลแมคือ ประจําป ๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังน้ี

-  คาอาหารและอาหารวาง จํานวน ๗๐.-บาท/คน/วัน/ ๕๐ คน        จํานวน ๓,๕๐๐.-บาท
-  คาตอบแทนวิทยากรบรรยายและปฏิบัติ           จํานวน ๔,๘๐๐.-บาท
-  คาจางเหมายานพาหนะเหมาจาย           จํานวน ๒๕,๐๐๐.-บาท
-  คาเชาท่ีพักเหมาจาย           จํานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
-  คาวัสดุฝกอบรม           จํานวน ๖,๗๐๐.-บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจายได ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕

หนา ๑๑๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเปนอยู :  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิตและความเปนอยู
ของประชาชน)

(๓) คาใชจายในการเดินทางของนักกีฬาตําบลแมคือ ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท สําหรับเปนคาเบี้ยเล้ียง
คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปแขงขันกีฬาของนักกีฬาและผูฝกสอนนักกีฬาตําบลแมคือ
ตามหนังสือกรมสงแสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๕๘๙ ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๑๐ ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเปนอยู :  แนวทาง
การพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน)

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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คาวัสดุ รวม ๓๐,๐๐๐.-บาท
ประเภท คาวัสดุกีฬา ต้ังไว ๓๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนจัดซื้อเส้ือผาของนักกีฬา รองเทา ถุงเทา

ของตําบลแมคือ ตลอดจนอุปกรณกีฬาและอุปกรณอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการแขงขันกีฬา ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๕๘๙ ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบล
แมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๑๐ ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเปนอยู :  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพ
ชีวิตและความเปนอยูของประชาชน)
งบเงินอุดหนุน รวม ๒๕,๐๐๐.-บาท

เงินอุดหนุน รวม ๒๕,๐๐๐.-บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน รวม ๒๕,๐๐๐.-บาท

(๑) อุดหนุน เทศบาลตําบลดอยสะเก็ด   ต้ังไว ๒๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
แขงขันกีฬาประชาชนทองถ่ิน “ดอยสะเก็ดเกมส” ครั้งท่ี ๕ ประจําป ๒๕๕๕ ในการจัดงานแขงขันกีฬาประชาชน
ทองถ่ิน “ดอยสะเก็ดเกมส” ครั้งท่ี ๕ ประจําป ๒๕๕๕ โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนกรรมการ คาจางเหมา
ประชาสัมพันธ คาอาหารวาง คานํ้าด่ืมและนํ้าแข็ง และอ่ืนฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป
๒๕๕๕ หนา ๑๑๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู :  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูของประชาชน)

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน รวม ๔๖๗,๐๐๐.-บาท
งบดําเนินการ รวม ๒๕๑,๐๐๐.-บาท

คาใชสอย รวม ๒๕๑,๐๐๐.-บาท
ประเภท  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ต้ังไว

๒๕๑,๐๐๐.-บาท
(๑) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษาตําบลแมคือ  ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน

คาใชจายในการดําเนินการจัดซื้อสังฆภัณฑใหแกวัด คาอาหารและอาหารวาง คาวัสดุในการจัดกิจกรรม ฯลฯ เน่ืองใน
เทศกาลเขาพรรษาป ๒๕๕๕ ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๗  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน : แนวทางการพัฒนาการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน)

(๒) คาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต ประจําป ๒๕๕๕ ต้ังไว ๗๐,๐๐๐.-บาท เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ  คาของดําหัวผูสูงอายุ   คาอาหารและอาหารวาง  คาวัสดุ/อุปกรณ  คาตอบแทนการ
แสดงกิจกรรมและเงินรางวัลผูเขารวมกิจกรรม  คาใชจายทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
(แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๗  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน :
แนวทางการพัฒนาการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน)

(๓) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจําป ๒๕๕๕ ต้ังไว ๓๐,๐๐๐.-บาท เพื่อเปน
คาใชจายตามโครงการวันวิสาขบูชา ประจําป ๒๕๕๕ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดขบวนแหรวมงานวิสาขบูชาระดับ
อําเภอดอยสะเก็ดและจัดขบวนข้ึนดอยสุเทพ โดยจายเปนคาอาหารและอาหารวาง   คาจางเหมาตกแตงขบวนแห  คา
พาหนะ  คาตอบแทน คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนๆ ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได  ต้ังจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๗  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน :
แนวทางการพัฒนาการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน)
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(๔) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจําป ๒๕๕๕ (งานนมสดรดตนศรีมหาโพธ์ิ) ต้ัง
ไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการวันวิสาขบูชา ประจําป ๒๕๕๕ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดขบวนแห
รวมงานวิสาขบูชา งานนมสดรดตนศรีมหาโพธ์ิของเทศบาลตําบลแมคือ โดยจายเปนคาอาหารและอาหารวาง   คาจาง
เหมาตกแตงขบวนแห  คาพาหนะ  คาตอบแทน คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนๆ ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได
ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตาํบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๗  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมปิญญาทองถ่ิน : แนวทางการพัฒนาการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน)

(๕) คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมอําเภอดอยสะเก็ด ประจําป ๒๕๕๕ ต้ังไว
๒๓,๐๐๐.-บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมของอําเภอดอยสะเก็ด ประจําป ๒๕๕๕ เพือ่
เปนคาใชจายในการจัดงานกิจกรรมสวดมนตหมู กิจกรรมคารวะพระสังฆาธิการ และกิจกรรมรดนมสดตนศรีมหาโพธ์ิ
อําเภอดอยสะเก็ดและจัดขบวนข้ึนดอยสุเทพ โดยจายเปนคาอาหารและอาหารวาง   คาจางเหมาตกแตงขบวนแห  คา
พาหนะ  คาตอบแทน คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนๆ ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได  ต้ังจายจากเงินรายได
(แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๗  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน :
แนวทางการพัฒนาการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน)

(๖) คาใชจายโครงการโรงเรียนพุทธศาสนาตําบลแมคือ (วัดปาแพง)  ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อ
เปนคาใชจายตามโครงการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยตําบลแมคือ ระยะเวลา ๓๐ อาทิตย  ของวัดปาแพง เพื่อเปน
คาใชจายดังน้ี

- คาวัสดุ/อุปกรณในการเรียนการสอน จํานวน ๙,๖๐๐.-บาท
- คาปายประชาสัมพันธโครงการ ๒ ปาย จํานวน ๔๐๐.-บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๗

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน : แนวทางการพัฒนาการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน)

(๗) คาใชจายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ต้ังไว ๑๕,๐๐๐.-บาท เพื่อใชจายตาม
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ประจําป ๒๕๕๕ โดยจายเปนคาวัสดุ คาประชาสัมพันธ คาอัฐบริขารตางๆ
คาจางเหมาทําอาหาร คาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ (โดยถัวเฉล่ีย) ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตาํบล
แมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๗  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน : แนวทางการ
พัฒนาการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน)

(๘) คาใชจายโครงการอบรมศีลธรรมคนนอนวัดระหวางพรรษา ต้ังไว ๔๘,๐๐๐.-บาท เพื่อเปน
คาใชจายตามโครงการอบรมศีลธรรมคนนอนวัดระหวางพรรษา ประจําป ๒๕๕๕ เพื่อเปนคาใชจายดังน้ี

- คาวัสดุ/อุปกรณ จํานวน ๑,๘๐๐.-บาท
- คาตอบแทนวิทยากร ๓๐๐.-บาท/ ๑๒ วัน/๗วัด จํานวน ๒๕,๒๐๐.-บาท
- คาจัดเตรียมสถานท่ี จํานวน ๗ แหง จํานวน ๑๐,๕๐๐.-บาท
-  คาจางเหมาทําอาหารและอาหารวาง จํานวน ๑๐,๕๐๐.-บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา

๑๐๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน : แนวทางการพัฒนาการพัฒนาดานการ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน)
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(๙) โครงการอบรมประชาชนในชวงเทศกาลเขาพรรษา ต้ังไว ๑๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมประชาชนในชวงเทศกาลเขาพรรษาประจําป ๒๕๕๕ โดยรวมกับหนวยอบรม
ประชาชนตําบลแมคือ (อปต.) ดังน้ี

- คาอาหารและเครื่องด่ืม จํานวน ๕,๐๐๐.-บาท
- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน ๓,๐๐๐.-บาท
- คาจางเหมาจัดสถานท่ี จํานวน ๑,๐๐๐.-บาท
- คาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการอบรม จํานวน ๑,๐๐๐.-บาท
- คารางวัลหรือเงินรางวัสการตอบปญหา จํานวน ๕,๐๐๐.-บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา๑๐๗

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน : แนวทางการพัฒนาการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน)

งบเงินอุดหนุน รวม ๒๑๖,๐๐๐.-บาท
เงินอุดหนุน รวม ๒๑๖,๐๐๐.-บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม ๖๔,๐๐๐.-บาท

(๑) อุดหนุน ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ต้ังไว ๔,๐๐๐.-บาท เพื่อเปนคาสนับสนุนโครงการ
จัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหมครั้งท่ี ๓๖ ประจําป ๒๕๕๕ ระหวางวันท่ี ๓ – ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
เพื่อจายเปนคาจัดนิทรรศการ การตกแตงเสนทาง การแหประกวดรถบุปผชาติ การจําหนายแสดงสินคาผลิตภัณฑชุมชน
ของจังหวัดเชียงใหม ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหมท่ี ชม ๐๐๑๗.๑/ว ๑๑๖๙๓ ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ต้ังจายจาก
เงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๙  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน : แนวทางการพัฒนาการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน)

(๒) อุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด ต้ังไว ๒๕,๐๐๐.-บาท เพื่อเปนคาสนับสนุน
โครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหมครั้งท่ี ๓๖ ประจําป ๒๕๕๕ ระหวางวันท่ี ๓ – ๕ กุมภาพันธ
๒๕๕๕ เพื่อจายเปนคาจัดทํารถบุปผชาติของอําเภอดอยสะเก็ดสงเขารวมงานมหกรรมไมดอกไมประดับประจําป
๒๕๕๕ ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๙  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน : แนวทางการพัฒนาการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน)

(๓) อุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อเปนคาสนับสนุน
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีทองถ่ินอําเภอดอยสะเก็ด ประจําป ๒๕๕๕ เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาจัด
สถานท่ี ฯลฯ ของท่ีทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา
๑๐๘  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน : แนวทางการพัฒนาการพัฒนาดานการ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน)

(๔) อุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด ต้ังไว ๒๕,๐๐๐.-บาท เพื่อเปนคาสนับสนุน
โครงการจัดงาน “ซะปะของดีดอยสะเก็ด” ประจําป ๒๕๕๕ เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาจัดสถานท่ี ฯลฯ ต้ังจายจาก
เงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๙  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน : แนวทางการพัฒนาการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน)
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เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน รวม ๑๕๒,๐๐๐.-บาท
(๑)  อุดหนุน วัดแมคือ ต้ังไว ๙,๐๐๐.-บาท เพื่อใชจายตามโครงการเทศนมหาชาติ ประจําป ๒๕๕๕

โดยจายเปนคาวัสดุ คาประชาสัมพันธ คาอัฐบริขารตางๆ คาปจจัยกัณฐเทศน คาจางเหมาทําอาหาร คาตอบแทนและ
คาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ (โดยถัวเฉล่ีย) โครงการภายใตกรอบการอุดหนุนในวงเงินรอยละ ๓ ของเทศบาลตําบล ต้ังจาย
จากเงินรายได(แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๘  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน : แนวทางการพัฒนาการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน)

(๒)  อุดหนุน วัดแมคือ ต้ังไว ๑๓,๐๐๐.-บาท เพื่อใชจายตามโครงการทําบุญประเพณีใสขันดอก
เดือน ๙ ประจําป ๒๕๕๕ โดยจายเปนคาวัสดุ คาประชาสัมพันธ คาปจจัยพระ คาจางเหมาทําอาหาร เงินรางวัล
กิจกรรม คาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ (โดยถัวเฉล่ีย) โครงการภายใตกรอบการอุดหนุนในวงเงินรอยละ ๓
ของเทศบาลตําบล ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๘  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน : แนวทางการพัฒนาการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน)

(๓)  อุดหนุน คณะสงฆตําบลแมคือ ต้ังไว ๗๐,๐๐๐.-บาท เพื่อใชจายตามโครงการสรงนํ้าพระธาตุ
และสรงนํ้ากูครูบาคณะสงฆตําบลแมคือ สาธุชนศรัทธาสามัคคี ประจําป ๒๕๕๕ โดยจายเปนคาวัสดุ คาประชาสัมพันธ
คาปจจัยพระ คาจางเหมาทําอาหาร คาสังฆทานถวายพระ คาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ (โดยถัวเฉล่ีย)
โครงการภายใตกรอบการอุดหนุนในวงเงินรอยละ ๓ ของเทศบาลตําบล ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบล
แมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๘  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน : แนวทางการ
พัฒนาการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน)

(๔) อุดหนุน คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๑  ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีประจําหมูบาน บานแมคือ หมูท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๕ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานลอย
กระทงโดยจายเปนคาจัดขบวนแห คาตอบแทนการแสดง คาจัดงานมหรศพ คาวัสดุอุปกรณในการจัดงาน คาจางเหมา
แรงงานในการสรางซุมประตูตางๆ เงินรางวัลในการประกวด คาตอบแทนกรรมการ คาอาหารและอาหารวาง คาปาย
ประชาสัมพันธ  และคาใชจายอ่ืนๆ ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได โครงการภายใตกรอบการอุดหนุนในวงเงินรอยละ ๓
ของเทศบาลตําบล ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตาํบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๗  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน : แนวทางการพัฒนาการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน)

(๕) อุดหนุน คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๒  ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีประจําหมูบาน บานแมคือ หมูท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๕ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานลอย
กระทงโดยจายเปนคาจัดขบวนแห คาตอบแทนการแสดง คาจัดงานมหรศพ คาวัสดุอุปกรณในการจัดงาน คาจางเหมา
แรงงานในการสรางซุมประตูตางๆ เงินรางวัลในการประกวด คาตอบแทนกรรมการ คาอาหารและอาหารวาง คาปาย
ประชาสัมพันธ  และคาใชจายอ่ืนๆ ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได โครงการภายใตกรอบการอุดหนุนในวงเงินรอยละ ๓
ของเทศบาลตําบล ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๗  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน : แนวทางการพัฒนาการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน)

(๖) อุดหนุน คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๓  ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีประจําหมูบาน บานสันตนแหน หมูท่ี ๓ ประจําป ๒๕๕๕ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงาน
ลอยกระทงโดยจายเปนคาจัดขบวนแห คาตอบแทนการแสดง คาจัดงานมหรศพ คาวัสดุอุปกรณในการจัดงาน คาจาง
เหมาแรงงานในการสรางซุมประตูตางๆ เงินรางวัลในการประกวด คาตอบแทนกรรมการ คาอาหารและอาหารวาง คา
ปายประชาสัมพันธ  และคาใชจายอ่ืนๆ ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได โครงการภายใตกรอบการอุดหนุนในวงเงินรอย
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ละ ๓ ของเทศบาลตําบล ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๗  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน : แนวทางการพัฒนาการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน)

(๗) อุดหนุน คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๔  ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีประจําหมูบาน บานปาบง หมูท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๕ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานลอย
กระทงโดยจายเปนคาจัดขบวนแห คาตอบแทนการแสดง คาจัดงานมหรศพ คาวัสดุอุปกรณในการจัดงาน คาจางเหมา
แรงงานในการสรางซุมประตูตางๆ เงินรางวัลในการประกวด คาตอบแทนกรรมการ คาอาหารและอาหารวาง คาปาย
ประชาสัมพันธ  และคาใชจายอ่ืนๆ ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได โครงการภายใตกรอบการอุดหนุนในวงเงินรอยละ ๓
ของเทศบาลตําบล ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๗  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน : แนวทางการพัฒนาการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน)

(๘) อุดหนุน คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๕  ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีประจําหมูบาน บานสันตนแหนใต หมูท่ี ๕ ประจําป ๒๕๕๕ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงาน
ลอยกระทงโดยจายเปนคาจัดขบวนแห คาตอบแทนการแสดง คาจัดงานมหรศพ คาวัสดุอุปกรณในการจัดงาน คาจาง
เหมาแรงงานในการสรางซุมประตูตางๆ เงินรางวัลในการประกวด คาตอบแทนกรรมการ คาอาหารและอาหารวาง คา
ปายประชาสัมพันธ  และคาใชจายอ่ืนๆ ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได โครงการภายใตกรอบการอุดหนุนในวงเงินรอย
ละ ๓ ของเทศบาลตําบล ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๗  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน : แนวทางการพัฒนาการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน)

(๙) อุดหนุน คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ ๖  ต้ังไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีประจําหมูบาน บานปาเสรา  เหลาคา  หนองงู หมูท่ี ๖ ประจําป ๒๕๕๕ เพื่อเปนคาใชจาย
ในการจัดงานลอยกระทงโดยจายเปนคาจัดขบวนแห คาตอบแทนการแสดง คาจัดงานมหรศพ คาวัสดุอุปกรณในการจัด
งาน คาจางเหมาแรงงานในการสรางซุมประตูตางๆ เงินรางวัลในการประกวด คาตอบแทนกรรมการ คาอาหารและ
อาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ  และคาใชจายอ่ืนๆ ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได โครงการภายใตกรอบการอุดหนุน
ในวงเงินรอยละ ๓ ของเทศบาลตําบล ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๗  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน : แนวทางการพัฒนาการพัฒนาดานการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน)
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งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน รวม ๒๗๘,๘๐๐.-บาท
งบลงทุน รวม ๒๗๘,๘๐๐.-บาท

คาที่ดินและส่ิงกอสราง รวม ๒๗๘,๘๐๐.-บาท
ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค ต้ังไว ๒๗๘,๘๐๐.-บาท
(๑) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ ๓ ต้ังไว ๒๗๘,๘๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคากอสรางราง

ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปด หมูท่ี ๓ บานสันตนแหน ผานหนาบานนางบัว ผานหนาโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานสันตนแหน ถึงวัดสันตนแหน ขนาดกวาง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง
ยาวรวม ๒๒๗.๐๐ เมตร   ตามแบบเทศบาลตําบลแมคือ  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบมาตรฐาน
เทศบาล   จํานวน ๑ ปาย ระยะเวลาดําเนินการ ๖๐ วัน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป
๒๕๕๖ หนา ๗๐  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม : แนวทางการพัฒนาระบบบรหิารจดัการโครงสราง
พ้ืนฐาน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



I:\เทศบัญญัติ\เทศบัญญัติงบประมาณรายจายป 55.doc -๖๔-

งานสงเสริมการเกษตร รวม ๑๗๘,๐๐๐.-บาท
งบดําเนินการ รวม ๑๗๘,๐๐๐.-บาท

คาใชสอย รวม ๙๘,๐๐๐.-บาท
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ต้ังไว

๑๗๘,๐๐๐.-บาท
(๑) คาใชจายโครงการบริหารศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมคือ ต้ังไว

๑๘,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการบริหารศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแมคือ
ประจําป ๒๕๕๕ เปนคาตอบแทนคณะกรรมการ  คาวัสดุอุปกรณ  คาเบี้ยประชุม ฯลฯ โดยสามารถถัวเฉล่ียได ต้ังจาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตาํบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ: แนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ)

(๒) คาใชจายตามโครงการรณรงคสงเสริมและกําจัดหอยเชอรร่ีในนาขาว ประจําป ๒๕๕๕ ต้ังไว
๖๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ คาซื้อไขหอยเชอรรี่และหอย
เชอรรี่ คาซื้อนํ้าหมัก ฯลฯ  คาใชจายทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือ
ประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ: แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ )

(๓) คาใชจายตามโครงการผลิตปุยอินทรียจากไสเดือนดิน ประจําป ๒๕๕๕ ต้ังไว ๒๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ คาซื้อไสเดือน ฯลฯ  คาใชจายทุกรายการ
สามารถถัวเฉล่ียได ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจําป ๒๕๕๕ หนา ๑๐๒ ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจ: แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ)

คาวัสดุ รวม ๘๐,๐๐๐.-บาท
ประเภท คาวัสดุเกษตร ต้ังไว ๘๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรสําหรับใชใน

การปองกันและปราบปรามศัตรูพืช , พันธุพืช ,โรคพืช ฯลฯ ในพื้นท่ีตําบลแมคือ เชน ยากําจัดศัตรูพืชและสัตว ยาฆา
เพล้ีย หรือแมลงตาง ๆ สารอาหารในการกําจัดหอยเชอรรี่  ต้ังจายจากเงินรายได (แผนพัฒนาตําบลแมคือประจาํป ๒๕๕๕
หนา ๑๐๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ: แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ)

แผนงานการเกษตร




